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Diplomityön tarkoituksena on selvittää kirjallisuuden ja haastatteluiden avulla, mitä 
on arkkitehtitoimiston menestys ja mitkä ovat tärkeimmät siihen vaikuttavat tekijät. 
Haastatteluihin osallistui viisitoista arkkitehtitoimistoa.

Haastattelujen perusteella suomalaiset arkkitehdit mieltävät menestyksen ensisijaisesti 
arkkitehtuurin menestykseksi. Arkkitehtitoimiston menestys voidaan jakaa yksilöiden ja koko 
toimiston menestykseen. Yleisimmät kriteerit, joilla menestystä arvioidaan, ovat taiteellinen 
ja taloudellinen menestys. Toimiston suuri koko ja taloudellinen menestys ovat harvoin 
itsearvoisia tavoitteita, mutta molemmat vaikuttavat arkkitehtitoimiston kilpailukykyyn, joka 
takaa toiminnan jatkuvuuden ja työyhteisön hyvinvoinnin. Suomalaisille arkkitehdeille on 
erityisen tärkeää tyytyväisyys oman työn mielekkyyteen ja työyhteisöön. 

Tutkimuksessa selvitettiin myös, mitkä ovat olleet viime aikojen suurimmat muutokset 
arkkitehtisuunnittelun toimialalla ja toimintaympäristössä. Suurimmiksi ongelmiksi koettiin 
alalla vallitseva hintakilpailu ja arkkitehtuurikilpailujen vähyys. Laadun arvioimiseen 
tarjouskilpailujen yhteydessä koettiin myös liittyvän ongelmia.

Menestystekijät ovat niitä avainasioita, joissa yrityksen tulee onnistua toteuttaakseen 
menestyksekkäästi strategiset tavoitteensa. Kilpailustrategiassa kuvataan kilpailuetu, jolla 
yritys pyrkii erottumaan kilpailijoistaan. Haastatellut arkkitehdit pyrkivät ensisijaisesti 
menestymään suunnittelun laadulla, mikä arvioitiin ainoaksi kestäväksi tavaksi menestyä.

Arkkitehtitoimiston tärkeimmät menestystekijät voidaan johtaa aineettomiin 
resursseihin ja ennen kaikkea henkilöstöön ja sen osaamiseen, kykyihin ja taitoihin. 
Organisaation kulttuuri mahdollistaa yhteistyön syntymisen ja organisaatioon sitoutuneen 
hiljaisen tiedon hyödyntämisen. Toimeksiantojen saamiseen vaikuttavat eniten referenssit ja 
yrityksen maine ja uskottavuus. 

Yhdeksi kriittisimmistä menestystekijöistä arvioitiin kyky saavuttaa luottamukselliset 
suhteet asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Muita keskeisiä menestystekijöitä 
ovat intohimo arkkitehtuuriin, ammatillinen tinkimättömyys ja rehellisyys, korkealaatuiset 
tuotteet ja palvelut sekä kyky kehittää ja hyödyntää henkilökuntaan sitoutuneita 
menestystekijöitä.

Avainsanat arkkitehtitoimistot, kilpailustrategia, menestys, menestystekijät, resurssit
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The purpose of this Master’s Thesis is to find out what success is in architectural firms and 
what factors contribute to it. Architects from fifteen Finnis architectural firms took part in the 
interviews. The study was conducted using literature and interviews.

According to the interviewed architects, success is regarded mainly as the success of 
architecture. The success of an architectural firm can be divided in the success of individuals 
and of the company as a whole. The most typical criteria for assessing the success are 
architectural and financial success. Large size of a company and financial success are seldom 
goals per se, but both of them have an impact on the competitiveness of a company which 
further ensures the continuity of business and the well-being of the work community. 
Contentment with the work and work community are very important to Finnish architects.

One goal of the study was also to research what are the biggest recent changes in the 
Finnish architecture business and its operating environment. Competing with price and the 
lack of architectural competitions were regarded as major problems. In addition, assessment 
of quality in bidding competitions was considered as problematic.

Success factors are key aspects where targets must be reached in order to succeed 
in strategic objectives. A company aims at differenting from it’s rivals through competitive 
advantage, which is defined in a competitive strategy. The interviewed architects aimed at 
succeeding with the quality of design, which was regarded as the only sustainable way for an 
architectural firm to succeed.

The most important success factors of an architectural firm are derived from the 
intangible resouces of the company, especially from the skills of the personnel. The culture 
of an organization enables the co-operation and benefiting from the tacit knowledge of 
an organization. In the attainment of new commissions, the most important factors are 
references, reputation and credibility of the company.

One of the most critical success factors is the ability to gain trust in customers and 
other stakeholders. Other important success factors are a passion for architecture, high 
integrity, high quality of products and services and an ability to develop and gain from the 
success factors that are rooted in the work force.

Keywords architectural firm, competitive strategy, resources, success, success factors
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ALUKSI 

Tehdessäni taustatutkimusta tätä diplomityötä varten olen löytänyt 
hämmästyttävän vähän suomalaisten arkkitehtien kirjoittamia kirjoja 
tai tutkimuksia, joka liittyisivät arkkitehtitoimistojen menestykseen 
tai liiketoimintaan. Aihe kuitenkin koskettaa suurta osaa Suomessa 
toimivista arkkitehdeista. Suomen arkkitehtiliitto SAFA:n keväällä 
2014 teettämän arkkitehtien osaamishaastekyselyn mukaan suurin 
osa arkkitehdin ammattia harjoittavista SAFA:n jäsenistä työskentelee 
yksityisellä sektorilla arkkitehtiyrittäjänä, arkkitehtina joko yksityisessä 
arkkitehtitoimistossa tai muualla yksityisellä sektorilla1.

Yleinen stereotypia arkkitehdeista on, että heille on 
tärkeämpää arkkitehtuuri taiteena kuin liiketoiminnan suunnittelu 
ja johtaminen. Toinen stereotypia on arkkitehtien huonot myynti- ja 
markkinointitaidot ja jopa kielteiset asenteet niitä kohtaan.

Opintojeni aikana minulle on syntynyt mielikuva arkkitehti-
suunnittelusta alana, jossa vallitsee erittäin tiukka hintakilpailu. Kun 
suunnittelusta saatavat katteet ovat pienet, toimistot vaikuttavat usein 
elävän hyvin lyhyellä aikajänteellä. Olen pohtinut, onko hintakilpailu 
ja ‘kädestä suuhun eläminen’ alan realiteetti, jota ei ole mahdollista 
välttää, vai johtuuko se ainakin osittain arkkitehtitoimistoja johtavien 
arkkitehtien asenteista, myynti- ja markkinointitaitojen tai muun 
liiketoimintaosaamisen puutteesta?

Kiinnostukseeni edellä mainittuja asioita kohtaan on vaikuttanut 
myös oma opintotaustani. Ennen arkkitehtuurin opintojani opiskelin 
Helsingin kauppakorkeakoulussa, josta valmistuin vuonna 2008 
kauppatieteiden maisteriksi pääaineenani logistiikka ja palvelutalous. 

Olen kokenut suureksi etuoikeudeksi, että olen päässyt 
perehtymään tähän aiheeseen diplomityön muodossa. Tämä on ollut 
ainutlaatuinen oppimiskokemus valmistuvalle arkkitehdille. 

Toivon, että tämä diplomityö toimii ajatuksia herättävänä 
keskustelunavauksena tässä valtaosaa suomalaisista arkkitehdeista 
koskettavassa aiheessa.

1 SAFA Osaamishaasteet arkkitehdin työssä, Jonna Kangasoja, AKORDI Oy, 24.4.2014
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Haluankin kiittää kaikkia tämän diplomityön mahdollistaneita 
ja siinä auttaneita tahoja ja erityisesti Micro Aided Design Oy:n 
toimitusjohtajaa Tuomas Iivanaista ja Arkkitehtitoimistojen liitto 
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1 JOHDANTO

1.1 Tutkimusaihe ja perustelut
Tämä arkkitehtuurin diplomityö on tilaustyö, jonka toimeksiantajina 
ovat yhteistyössä Micro Aided Design Oy (M.A.D.) ja Suomen 
arkki-tehtitoimistojen liitto ATL. Työ toteutettiin Aalto-yliopiston 
arkkitehtuurin laitoksen rakennussuunnittelun oppituolin alaisuudessa. 
Työn valvoja on rakennussuunnittelun professori Pirjo Sanaksenaho, 
jonka lisäksi ohjaajana toimi arkkitehti Teemu Kurkela. 

Sekä M.A.D.:n että ATL:n yhteisenä tavoitteena on auttaa 
suomalaisia arkkitehtitoimistoja kehittämään liiketoimintaosaamistaan 
ja siten auttaa heitä menestymään paremmin toiminnassaan. Tämän 
tavoitteen edistämiseksi on tärkeää tietää, mitä ovat ne tekijät, jotka 
ovat arkkitehtitoimistojen menestyksen taustalla. Ensin on kuitenkin 
tarkasteltava, mitä arkkitehtitoimistot ymmärtävät menestyksellä ja 
mitkä ovat ne päämäärät, joihin arkkitehtitoimistot pyrkivät omassa 
toiminnassaan.

Tämän diplomityön tutkimusaiheeseen liittyy sekä 
toimintaympäristön asettamien haasteiden selvittäminen. Samalla 
kartoitetaan, mitä mahdollisuuksia toimintaympäristö tarjoaa 
arkkitehtitoimistojen liiketoiminnan kehittämiselle. On oletettavaa, 
että ainakin osa suomalaisten arkkitehtitoimistojen toiminnassaan 
kohtaamista ongelmista johtuu toimintaympäristön muutoksista.
Tutkimusessa selvitetään, miten arkkitehtitoimistot pyrkivät 
pienentämään suhdanteiden aiheuttamaa riskiä.

Mielenkiintoinen kysymys on, voiko osa arkkitehtitoimistojen 
ongelmista johtua arkkitehtien liiketoimintaosaamisen puutteesta. 
Suomalainen arkkitehtikoulutus onkin perinteisesti keskittynyt 
suunnitteluosaamisen opettamiseen. Opinnoissa ei nykyisin perehdytä 
tarpeeksi monipuolisesti niiden taitojen kehittämiseen, joita 
arkkitehtitoimistojen toiminnassa tarvitaan. 

Osaksi tähän on syynä, että arkkitehdin toimenkuva on Suomessa 
laaja. Suomalaisessa arkkitehdin tutkintorakenteessa ei yksinkertaisesti 
ole tilaa liiketoimintaosaamisen opetukselle eikä arkkitehtikouluissa ole 
juurikaan tarjolla kursseja, joiden avulla aiheeseen voisi perehtyä.
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1 Yrjö Suonto, haastattelu 11.8.2014
2 SAFA Osaamishaasteet arkkitehdin työssä, Jonna Kangasoja, AKORDI Oy, 24.4.2014

Keväällä 2014 Suomen arkkitehtiliitto SAFA teetti 
jäsentutkimuksen, jossa selvitettiin, mitkä ovat suomalaisten 
arkkitehtien tärkeimpinä pitämät osaamisalueet. Kaikista 
keskeisimpinä osaamisalueina pidettiin neuvottelutaitoa, käytännön 
ongelmanratkaisua, lainsäädännön tuntemusta, esiintymistaitoa, 
uuden luomista ja uusien ratkaisujen etsimistä sekä projektien johtoa 
ja koordinointia. Jäsenkyselyn perusteella arkkitehdit tarvitsevat 
tulevaisuudessa entistä enemmän muun muassa rakennuttamiseen 
ja strategiseen suunnitteluun liittyvää osaamista sekä parempia 
vuorovaikutustaitoja toimiessaan muiden rakennushankkeen 
osapuolien kanssa.2 

”Arkkitehtitoimiston pitäminen 
on aikamoista taiteilua.” 

– Yrjö Suonto1
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1.2 Tutkimusongelma ja tavoitteet
Tämän diplomityön tarkoituksena on selvittää, mitä on 
arkkitehtitoimiston menestys ja mitä tekijöitä siihen vaikuttaa. 
Tutkimusongelma on jaettu kahteen osaan: 

Ensimmäinen tutkimusongelma on selvittää, mitä arkkitehtitoimiston 
menestyksellä tarkoitetaan. Tätä lähdettiin tutkimaan haastattelujen 
avulla kysymällä suomalaisilta arkkitehdeilta, mitä heidän mielestään 
on arkkitehtitoimiston menestys ja minkälainen on menestynyt 
arkkitehtitoimisto. Haastattelujen avulla haluttiin selvittää myös, 
minkälaisia arvoja ja tavoitteita suomalaisilla arkkitehdeilla on.

Toisena tutkimusongelmana on selvittää, mitä ovat ne 
tekijät, jotka vaikuttavat arkkitehtitoimiston menestykseen. 
Kirjallisuuskatsauksen avulla selvitetään ensin, mitä tarkoitetaan 
organisaation resursseilla ja menestystekijöillä ja mitkä ovat yleisiä 
asiantuntijaorganisaatioiden menestystekijöitä. Haastattelujen avulla 
tutkitaan, mitkä ovat haastateltujen arkkitehtien kokemuksen mukaan 
tärkeimmät arkkitehtitoimistojen menestykseen vaikuttavat resurssit ja 
muut keskeiset menestystekijät.  

Arkkitehtitoimistojen menestykeen vaikuttaa sekä 
toimintaympäristö, jossa arkkitehtitoimistot toimivat että yritysten 
sisäiset tekijät. Yksi lähtökohdista on myös selvittää, seurataanko 
suomalaisissa arkkitehtitoimistossa järjestelmällisesti yrityksen 
menestykseen vaikuttavia tekijöitä.

Tavoitteena on, että tämä diplomityö voisi tarjota sekä olemassa 
oleville että uusille arkkitehtitoimistoille ideoita ja herätteitä oman 
kilpailustrategiansa toteuttamisen kannalta oleellisten menestys-
tekijöiden määrittämiseen ja seuraamiseen. Tarkoituksena on myös, 
että työ voisi selventää lukijalleen liiketoiminnan johtamiseen liittyviä 
käsitteitä.

1. Miten arkkitehtitoimiston menestys määritellään? 

2. Mitkä tekijät vaikuttavat arkkitehtitoimiston menestykseen?
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1.3 Menetelmät ja näkökulma
Pääasialliset tutkimusmenetelmät tässä diplomityössä ovat 
kirjallisuuskatsaus ja henkilökohtaiset haastattelut.Tutkimuksessa 
tehtiin viisitoista haastattelua, joissa haastatellut arkkitehdit edustavat 
monipuolisesti Suomessa toimivia arkkitehtisuunnittelua tekeviä 
yrityksiä.

Mukana on sekä pitkään alalla toimineita arkkitehteja että vasta 
uraansa aloittavia suunnittelijoita. Toimistojen koot vaihtelevat pienistä 
1–3 hengen arkkitehtitoimistoista maan suurimpiin 60–70 hengen 
arkkitehtitoimistoihin. Mukana on sekä itsenäisiä arkkitehtitoimistoja 
että toimijoita, jotka olivat osa suurempia yrityksiä.

Haastattelut olivat rakenteeltaan avoimia ja kestoltaan noin 
tunnin mittaisia. Niissä pyrittiin varsinaisten tutkimuskysymysten 
lisäksi syventymään laajemmin aihepiirin taustoihin, jotta saataisiin 
parempi kokonaiskuva siitä kentästä, missä arkkitehdit toimivat ja mitä 
kaikkea arkkitehtitoimistojen menestykseen liittyy. Tämän diplomityön 
tarkoituksena onkin luoda laajempaa ymmärrystä arkkitehtitoimistojen 
menestykseen vaikuttavista sisäisistä ja ulkoisista tekijöistä.
   

1.4 Rakenne
Diplomityö etenee tutkimusongelmien mukaisessa järjestyksessä. Aluksi 
pohditaan, mitä on arkkitehtitoimiston menestys ja mitä arvoja ja 
tavoitteita siihen liittyy. Luvussa käsitellään myös arkkitehtisuunnittelun 
toimialaan ja toimintaympäristöön liittyviä kysymyksiä ja sitä, miten ne 
vaikuttavat arkkitehtitoimistojen menestykseen. 

Seuraavaksi käsitellään lyhyesti yrityksen strategiaa, jota 
pohditaan erityisesti arkkitehtitoimistojen näkökulmasta. Luvussa 
esitellään yleisiä vaihtoehtoisia kilpailustrategioita, niiden soveltumista 
arkkitehtitoimistojen toimintaan ja pohditaan arkkitehtitoimistojen 
laaja-alaisuutta ja erikoistumista. 

Seuraavissa luvuissa pureudutaan niihin yritysten sisäisiin 
tekijöihin, jotka vaikuttavat arkkitehtitoimistojen menestykseen. 
Ensin selvitetään pääoman ja resurssien käsitteet ja esitetään, mitkä 
ovat oleellisimmat arkkitehtitoimistojen aineelliset ja aineettomat 
resurssit. Seuraavaksi määritetään, mitä menestystekijöillä tarkoitetaan 
kirjallisuudessa ja miten ne liittyvät kilpailuetuun ja yrityksen 
resursseihin. Lopuksi esitetään kirjallisuuden avulla yleisimmät 
asiantuntijaorganisaatoiden menestystekijät ja haastatteluissa 
tärkeimmiksi arvioidut arkkitehtitoimistojen menestystekijät. 
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Kuva 1 Tutkimuksen viitekehys

1.5 Teoreettinen viitekehys
Tämän diplomityön teoreettiseen viitekehykseen on yhdistelty 
eri liiketoiminnan johtamisen kirjallisuudessa esitettyjä malleja 
kilpailustrategian muodostamisesta ja siihen liittyvistä tekijöistä1. 
Perusajatuksena on ollut esittää, kuinka tutkimuksen keskeiset käsitteet 
liittyvät toisiinsa ja miten menestystekijät liittyvät yrityksen strategiaan 
ja kilpailuetuun. 

Valittu tarkastelutapa pohjautuu resurssipohjaiseen näkemykseen 
strategiasta, jonka mukaan yrityksen kilpailuedun lähde piilee 
organisaation resursseissa2. Tämän näkemyksen nähtiin soveltuvan 
hyvin arkkitehtitoimistojen toiminnan tarkasteluun.

1 mm. IC Partners, 2004 5; Kamensky, 2000 37; Lynch, 2006 51
2 Lynch, 2006 51

    TOIMINTAYMPÄRISTÖ

VISIO   TAVOITTEET  ARVOT

    LIIKETOIMINTA-ALUE

      KILPAILUSTRATEGIA

      MENESTYSTEKIJÄT         KILPAILUETU

RESURSSIT          TOIMINTA

           MITTAAMINEN

Mikä on kilpailuympäristö?

Mitkä ovat päämäärät?

Millä alueella toimitaan?

Miten siinä kilpaillaan?

Missä pitää onnistua?

Mikä mahdollistaa onnistumisen?         Miten erotuttaan
                kilpailijoista?

Miten voidaan seurata?
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1.6 Keskeiset käsitteet
arvot, kilpailuetu, kilpailukyky, menestys, menestystekijät, resurssit, 
strategia, suorituskyky, tavoite, visio

Arvot
Yksinkertaistaen, arvo on asia, jota pidetään tärkeänä.1

Kilpailuetu
Kilpailuetu on se ulospäin näkyvä tekijä, joka erottaa yrityksen 
toiminnan, tuotteet tai palvelut kilpailijoista2. Kilpailuetu vastaa 
kysymykseen, miksi asiakkaan tulee valita juuri kyseisen yrityksen 
palvelut tai tuotteet kilpailijoiden sijasta3.

Kilpailukyky 
Kilpailukyvyllä tarkoitetaan organisaation suorituskykyä suhteessa 
kilpailijoihin4. Yrityksen kilpailukyvyllä (engl. competitiveness) 
tarkoitetaan kykyä selviytyä markkinoilla yritysten välisessä 
taloudellisessa kilpailussa5. 

Menestys
Yleisesti ottaen menestys voidaan käsittää tavoitteiden onnistuneeksi 
saavuttamiseksi. 

Menestystekijät
Niitä avaintekijöitä, joissa organisaation tulee onnistua, jotta se voi 
saavuttaa tavoitteensa, kutsutaan organisaation menestystekijöiksi6.

Resurssit
Resursseilla tarkoitetaan kaikkia yrityksen käytössä olevia voimavaroja, 
riippumatta siitä, ovatko ne yrityksen omistuksessa tai määräysvallassa 
vai eivät7. Usein resurssien luokittelussa käytetään käsitteitä aineettoman 
ja aineellisen pääoman resurssit mutta tässä diplomityössä puhutaan 
selvyyden vuoksiaineettomista ja aineellisista resursseista. 

1 Aaltonen & Junkkari, 2000 61 
2 Laamanen & Tinnilä, 2009 112
3 Karlöf, 2004 13
4 Laamanen & Tinnilä, 2009 118
5  http://www.taloussanomat.fi/porssi/sanakirja/termi/kilpailukyky/, 4.11.2014
6 Lönnqvist, 2004 48
7 Roos ym., 2006 14
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Strategia
Strategia kuvaa ne keinot tai polut, joilla yritys pyrkii toteuttamaan 
tavoitteensa.

Suorituskyky
Suorituskyvyllä tarkoitetaan organisaation kykyä saavuttaa 
tavoitteiden mukaisia tuloksia1. Suorituskyky voi liittyä esimerkiksi 
yrityksen prosesseihin, palveluihin, markkina-asemaan ja 
henkilöstöön2. Suorituskyvyn mittaamisessa mittavia asioita kutsutaan 
menestystekijöiksi.

Tavoite
Tavoite tarkoittaa jonkin asian tulevaisuudessa olevaa haluttua tilaa3. 

Visio 
Visio on organisaation itsestään luoma tulevaisuuden kuva, jonka 
halutaan toteutuvan pitkällä aikavälillä4. 

1  Lönnqvist, 2004 48
2 Laamanen & Tinnilä, 2009 117
3 Laamanen & Tinnilä, 2009 112
4 Kamensky, 2000 52
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MENESTYS
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2 MITÄ ON MENESTYS?

2.1 Menestyksen sanakirjamääritelmä
Se, miten ihmiset ymmärtävät menestyksen arkipuheessa, vaihtelee 
suuresti asiayhteyden mukaan. Sen takia onkin ensin tarkasteltava, mitä 
kaikkea menestys-sanalla voidaan tarkoittaa. Erityisesti tämä on tärkeää 
tutkimuksessa, jossa haastateltavilta kysytään, mitä heidän mielestään 
on jonkin asian menestys.

Englanninkielisessä liiketoimintakirjallisuudessa menestyksestä 
käytetään useimmiten sanaa ”success”, joka Oxford English 
Dictionary -sanakirjan mukaan voidaan käsittää jonkin yritetyn asian 
onnistuneeksi saavuttamiseksi tai tietyn halutun asian tavoittamiseksi. 
Menestys liitetään käsitteenä nykyisin erityisesti varallisuuden ja 
aseman tavoitteluun.1

Success n. (= the older good success.) The prosperous achievement of 
something attempted; the attainment of an object according to one’s 
desire: now often with particular reference to the attainment of wealth 
or position. 

Suomen kielessä menestys-sanalla voidaan viitata esimerkiksi 
toiminnan tuloksekkuuteen, onnekkuuteen, hyvien tulosten 
aikaansaamiseen, hyvin toimeen tulemiseen, onnistumiseen, 
selviytymiseen, hyvin suoriutumiseen, edistymiseen ja kehittymiseen.2

menestyä
1.   elää, toimia tuloksekkaasti, onnekkaasti, saavuttaa tai tuottaa hyviä  
 tuloksia,  tulla hyvin toimeen
2.   onnistua, selviytyä, suoriutua hyvin
3.   edistyä, kehittyä 

1 http://www.oed.com, 26.9.2014
2 http://www.suomisanakirja.fi/menestyä, 26.9.2014 



21

2.2 Subjektiivinen ja objektiivinen menestys 
Työntekoon ja uraan liittyvää menestystä on tutkittu organisaatio-
käyttäytymisen kirjallisuudessa, jossa menestymistä tarkastellaan usein 
uraa rakentavan yksittäisen ihmisen näkökulmasta. 

Motivaatiomekanismissa on voidaan nähdä kahdella eri tavalla 
vaikuttavia tekijöitä, jotka vaikuttavat ihmisten tyytyväisyyteen2.  
Menestys voidaankin jakaa subjektiiviseen kokemukseen menestyksestä 
ja objektiiviseen, todennettavissa olevaan menestykseen2.
Subjektiivisesta menestyksestä käytetään myös nimitystä psykologinen 
menestys3. 

1, 2, 4, 5 Nicholson & de Waal-Andrews, 2005 141
3 Hall & Chandler, 2005 158

Subjektiivinen menestys
Subjektiivinen menestys koostuu tekijöistä, joita on mahdollista havaita 
ainoastaan oman henkilökohtaisen itsetutkiskelun avulla, eikä niitä ole 
mahdollista havainnoida tai vahvistaa ulkopuolelta tarkkailemalla4.   

Subjektiiviseen menestykseen liittyy kirjallisuuden mukaan 
ainakin seuraavia sisäisiä tavoitteita5: 

1. Ylpeys omista saavutuksista 
2. Sisäinen työtyytyväisyys
3. Omanarvontunto
4. Sitoutuminen työrooliin ja organisaatioon
5. Tyydyttävät ihmissuhteet
6. Moraalinen tyytyväisyys

Subjektiivinen menestys on sisäistä menestystä, eli 
henkilökohtainen tunne onnistumisesta, kehittymisestä ja 
hyvin suoriutumisesta.

Objektiivinen menestys on ulkoista menestystä, joka 
ilmenee ulkoisina tunnusmerkkeinä.  

Kuva 2 Menestyksen jako subjektiiviseen ja objektiiviseen menestykseen 
 (Nicholson & de Waal-Andrews, 2005)
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Sisäinen tunne menestyksestä voidaan usein nähdä edeltävän 
objektiivista menestystä, kun vahva kutsumus lopulta johtaa 
parantuneeseen suorituskykyyn.1

Objektiivinen menestys
Objektiivisen menestykseen liittyvistä tunnusmerkeistä tyypillisimpiä 
ovat kirjallisuuden mukaan2:

1. Status: asema hierarkiassa
2. Materiaalinen menestys: vauraus, omaisuus ja
 tulonhankintakyky
3. Sosiaalinen maine, kuuluisuus, arvostus, vaikutusvalta
4. Tieto ja taidot
5. Ystävät ja sosiaalinen verkosto
6. Terveys ja hyvinvointi

Edellä luetellut ulkoiset tunnusmerkit eivät ole tärkeysjärjestyksessä, 
vaan niiden merkitys vaihtelee eri tilanteissa. Ne eivät myöskään ole 
aina päämääriä itsessään, vaan jokaisella niistä on arvoa siksi, että ne 
mahdollistavat edelleen muiden pyrkimysten saavuttamisen.3 

Subjektiivisen ja objektiivisen menestyksen yhdistelmiä voidaan 
havainnollistaa Nicholson & de Waal-Andrewsin esittämällä kuvalla, 
jossa toisella akselilla on subjektiivinen ja toisella objektiivinen 
menestys.

Jos ajatellaan, että ihmiset pyrkivät tavoittelemaan omaa 
etuaan, suurin osa ihmisistä sijoittuisi ensisijaisesti johdonmukaiselle 
akselille, joka kulkee ruudusta 1 (matala-matala) ruutuun 4 (korkea-
korkea). Tällöin voidaan yksinkertaistaen sanoa, että ihmiset ovat joko 
tyytyväisiä tai tyytymättömiä.

1 Hall & Chandler, 2005 172 
2, 3 Nicholson & de Waal-Andrews, 2005 140
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2.3 Arvot, tavoitteet ja päämäärät
Ennen kuin voidaan mielekkäästi puhua arkkitehtitoimistojen 
tavoitteista, arvoista tai päämääristä, pitää määritellä, mitä käsitteillä 
tarkoitetaan. Yksinkertaistaen, arvo on asia jota pidetään tärkeänä1. 
Yritysten ja yhteisöjen tasolla arvoilla voidaan tarkoittaa myös yhteisön 
tahtotilaa.1 

Yrityksen johtamisessa arvot ohjaavat valintoja. Monet 
menestyneimmistä yrityksistä perustavat toimintansa tietoisesti 
liiketoimintaa ohjaaviin arvoihin3. Arvojen voidaan nähdä olevan 
johtamisen apuvälineitä, jotka auttavat tekemään oikeita päätöksiä 
vaikeissa tilanteissa, joissa ei voida toimia samoin, kuin on aiemmin 
tehty4. Kun valitaan johdonmukaisesti tietyllä tavalla, valinnoista tulee 
ennustettavia5. Edellytyksenä on kuitenkin, että yrityksellä on arvot, 
joista se on tietoisia ja rohkeus toimia niiden mukaisesti.

Kuva 3 Subjektiivisen ja objektiivisen menestyksen suhde toisiinsa  
 (Nicholson & de Waal-Andrews, 2005) 

            Objektiivinen menestys

              MATALA       KORKEA

            3      4
  KORKEA          Satisficing     Dominant
            Contented      Gratified
Subjektiivinen  
menestys
            1      2
  MATALA          Disappointed      Striving
            Discontented      Unfulfilled

1, 2, 5 Aaltonen & Junkkari, 2000 61
3 Aaltonen & Junkkari, 2000 23 
4 http://www.puohiniemi.fi/palvelut/arvot-missio-visio-ja-strategia.html, 30.10.2014 

Yksinkertaistaen, arvo on asia jota pidetään 
tärkeänä.1
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Arvojen voidaan nähdä olevan myös yleisiä taipumuksia pyrkiä 
tiettyihin päämääriin tai arvo on vakaumus siitä, mitkä päämäärät ovat 
tavoittelemisen arvoisia. Käsitteet arvo ja päämäärä rinnastetaankin 
joskus toisiinsa.1

Myös käsitteet arvo ja tavoite liittyvät läheisesti toisiinsa. Tavoite 
tarkoittaa jonkin asian tulevaisuudessa olevaa haluttua tilaa2. Arvot 
kuitenkin liitetään usein enemmän eettisiin ja moraalisiin kysymyksiin, 
ja asioiden merkityksiin, kun tavoitteet ovat usein luonteeltaan 
konkreettisempia. Jossain yhteyksissä arvoilla ja tavoitteilla voidaan 
silti tarkoittaa samaa asiaa, jolloin niitä voidaan käyttää toistensa 
synonyymeinä. 

1 Aaltonen & Junkkari, 2000 61
2 Laamanen & Tinnilä, 2009 112
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3 ARKKITEHTITOIMISTON 
MENESTYS 

3.1 Arkkitehtitoimistojen arvot ja tavoitteet
Diplomityöhön liittyvissä haastatteluissa kysyttiin vastaajilta, mitä 
heidän mielestään on arkkitehtitoimiston menestys ja mitä arvoja ja 
tavoitteita siihen heidän mielestään liittyy. Lopuksi kysyttiin myös, mitä 
yhteiskunnallista merkitystä arkkitehtitoimistojen menestyksellä on.  

Monet haastatellut arkkitehdit erottivat arkkitehtitoimiston 
arvoista ja tavoitteista puhuttaessa kaksi pääryhmää: 

1. arkkitehtuuriin liittyvät arvot ja tavoitteet
2. yritystoimintaan liittyvät arvot ja tavoitteet

Arkkitehtuuriin liittyvissä arvoissa ja tavoitteissa korostuu vastaajien 
mukaan pyrkimys taiteellisesti, sosiaalisesti ja eettisesti korkeatasoiseen 
ja kestävään arkkitehtuuriin. Arkkitehtuuriin liittyviä tavoitteita 
kutsuttiin myös ammatinharjoittajan tavoitteiksi. 

Yritystoimintaan liittyviä arvoja ja tavoitteita kutsuttiin 
myös liiketoiminnallisiksi arvoiksi ja tavoitteiksi. Näihin sisältyy 
esimerkiksi pyrkimys taloudelliseen menestymiseen ja kasvuun, 
jotka ovat yleisimpiä kaikkeen yritystoimintaan liittyviä tavoitteita. 
Moni haastateltu arkkitehti liitti yritystoimintaan liittyviin arvoihin 
tavoitteisiin oleellisena osana myös työyhteisöön ja asiakassuhteisiin 
liittyvät arvot ja tavoitteet.

Sekä arkkitehtuuriin että yritystoimintaan liittyvien arvojen 
ja tavoitteiden mainittiin useasti olevan hyvin kiinteässä yhteydessä 
toisiinsa. Haastatellut arkkitehdit olivatkin hyvin yleisesti sitä mieltä, 
että sen lisäksi, että toimisto tuottaa arkkitehtuurin kannalta hyviä 
lopputuloksia, yrityksen toiminnan tulee olla myös taloudellisesti 
kestävällä pohjalla. Arkkitehtitoimiston taloudellinen menestymisen 
nähtiin toimivan arkkitehtuuriin liittyvien arvojen ja tavoitteiden 
mahdollistajana. 
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1 Juho Grönholm, haastattelu 2.8.2014

”Pitää olla taloudellisesti toimintakykyinen, että 
pystyy elämään arvojensa mukaan.” 

– Juho Grönholm1

3.2 Arkkitehtuurin ja arkkitehtitoimiston menestys
Haastatteluissa korostettiin, että arkkitehdeille menestys tarkoittaa 
ennen kaikkea onnistuneita lopputuloksia, joita ovat muun muassa 
valmiit rakennukset ja muu rakennettu ympäristö. Yleisesti koettiin 
hyvin tärkeäksi, että arkkitehtitoimisto onnistuu saamaan toimeksi-
antoja, jotka toteutetaan, sillä vasta sitä kautta menestys konkretisoituu.

Lopputuloksen menestyksen sijaan tässä työssä puhutaan yleisesti 
arkkitehtuurin menestyksestä. Haastateltujen arkkitehtien mukaan 
arkkitehtuurin menestys onkin tärkein tekijä arkkitehtitoimiston 
uskottavuuden rakentamisessa, mikä taas on edellytys 
arkkitehtitoimiston menestykselle pitkällä aikavälillä.

Tässä tutkimuksessa menestys jaetaan arkkitehtuurin 
menestykseen, joka on lopputuloksiin liittyvää menestystä ja 
arkkitehtitoimiston menestykseen, joka taas koskee yritystoiminnan 
menestystä.

Arkkitehtuurin menestys voi olla joko subjektiivista menestystä, 
joka on muun muassa arkkitehdin omaa tyytyväisyyttä suunniteltuihin 
kohteisiin, tai objektiivista, eli ulkoista menestystä. Arkkitehtuurin 
ulkoinen menestys voi ilmetä esimerkiksi loppukäyttäjien ja muiden 
sidosryhmien tyytyväisyytenä, näkyvyytenä julkisuudessa ja alan 
julkaisuissa sekä muuna ulkoisena tunnustuksena. 

Arkkitehtuurin menestys on onnistuneita suunnittelun 
lopputuloksia ja niiden menestystä.

Arkkitehtitoimiston menestys on suunnittelupalveluja 
tarjoavan yrityksen menestystä.

Kuva 4 Arkkitehtuurin menestys ja arkkitehtitoimiston menestys
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1, 2 Pekka Helin, haastattelu 21.8.2014

3.3 Yksilöiden menestys ja koko toimiston menestys
Haastatteluissa keskityttiin arkkitehtitoimiston menestykseen 
yrityksenä, mutta useat haastatellut arkkitehdit puhuivat myös 
arkkitehtien henkilökohtaisesta menestyksestä. 

Aina arkkitehtitoimiston menestystä ja yksittäisen arkkitehdin 
menestystä ei voi erottaa toisistaan ja se nähtiinkin usein samana asiana. 
Näin koettiin olevan erityisesti pienten toimistojen kohdalla, mutta 
toisinaan myös suuremmissa arkkitehtitoimistoissa, joissa toiminta 
henkilöityy toimiston osakkaisiin. 

Vaikka parhaimmillaan arkkitehtitoimistolla onkin vahva 
yhteinen arvoperusta ja yhteiset tavoitteet, organisaatioon kuuluvilla 
ihmisillä on myös aina omat henkilökohtaiset arvonsa ja tavoitteensa. 

Voidaan sanoa, että arkkitehtitoimisto on yksiöiden muodostama 
kollektiivi ja ollakseen kollektiivisia, arkkitehtitoimiston työntekijöiden 
on voitava kokea itsensä menestyneiksi henkilökohtaisella tasolla 
ammatissaan ja omassa työssään1. 

“Arkkitehdin on tunnettava itsensä 
menestyneeksi, jotta voi olla kollektiivinen.”

 – Pekka Helin2

Arkkitehtitoimiston menestys voidaan jakaa:

1. työntekijöiden menestykseen ja
2.  arkkitehtitoimiston menestykseen kokonaisuutena. 

Sekä yksilötason että koko yrityksen menestys voidaan jakaa edelleen:

a. subjektiiviseen eli sisäiseen kokemukseen menestymisestä ja
b. objektiiviseen eli ulkoiseen menestykseen.
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1 Pekka Helin, haastattelu 21.8.2014
2 Samuli Miettinen, haastattelu 1.9.2014 
3, 4 Kalle Soini, haastattelu 5.8.2014
5, 6 Ville Hara, haastattelu 28.7.2014
7 Juho Grönholm, haastattelu 2.9.2014

”Kun on itse tyytyväinen, yleensä myös asiakas 
on tyytyväinen.” 

– Ville Hara6

Yksilötason subjektiivisella menestyksellä tarkoitetaan työntekijöiden 
omaa henkilökohtaista kokemusta työssä onnistumisesta, tyytyväisyyttä 
omaan työhönsä, työyhteisöön ja työn lopputuloksiin. 

Työntekijöiden kokemus omasta menestyksestä toimii tärkeänä 
henkilökohtaisena kannustimena3. Palkan lisäksi myös työn sisältö on 
tärkeää ja työstä saatu ansio on muutakin kuin taloudellinen korvaus2.
Työmotivaatioon vaikuttavista tekijöistä mainittiin myös vaihtelevat 
ja mielenkiintoiset työtehtävät sekä mahdollisuus omien taitojen ja 
kykyjen kehittämiseen.   

Tulevaisuuden arkkitehtitoimistoissa, tai ylipäätään asiantuntija-
organisaatioissa, tulee entistä tärkeämmäksi työntekijöiden motivaatio, 
joka ei synny pelkästä rahallisesta palkasta3.

Työntekijöitä tulee myös arvostaa heidän osaamisestaan ja 
henkilökuntaan tulee sitoutua, mikä näkyy muun muassa siinä, että 
työntekijöille hankitaan kaikki työssä tarvittavat työkalut4. Työntekijöi-
den tyytyväisyys omaan työhönsä ja sen tuloksiin on tärkeää, sillä se 
johtaa usein myös asiakastyytyväisyyteen5.

Monet haastatellut arkkitehdit mainitsivat, että mahdollisuus toimia 
omien arvojensa mukaan vaikuttaa suuresti arkkitehtien omaan 
tunteeseen menestymisestä. Arkkitehdeille on tärkeää, että projektit 
ovat niin eettisesti, moraalisesti kuin taiteellisestikin kestäviä7.

Subjektiivinen menestys koko yrityksen tasolla tarkoittaa sitä, 
että organisaatiolla on vahva jaettu tunne menestymisestä, joka voi 
ilmetä vahvana työyhteisön yhteishenkenä ja ylpeytenä toimiston 
saavutuksista. 
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”Taloudellinen menestys ei ole juurikaan mukana 
arkkitehtien puheissa.” 

–Yrjö Suonto1

3.4 Taloudellinen ja taiteellinen menestys
Arkkitehdit jakoivat haastatteluissa arkkitehtitoimiston ulkoisen 
menestyksen useimmin taloudelliseen ja taiteelliseen menestykseen. 

Taiteellinen menestys liittyy oleellisesti suunnittelun 
lopputulosten, eli arkkitehtuurin menestykseen. Muita taiteellisen 
menestyksen tunnusmerkkejä, joita haastatteluissa mainittiin, ovat 
kilpailumenestys sekä näkyvyys julkisuudessa, alan julkaisuissa ja 
näyttelyissä. Ne kaikki vaikuttavat arkkitehtitoimiston maineeseen ja 
arvostukseen, jotka myös ovat menestyksen ulkoisia tunnusmerkkejä.

Useimmat haastateltavat kokivat arkkitehtitoimiston taloudellisen 
menestyksen omalta kannaltaan huomattavasti vähemmän 
merkitykselliseksi kuin taiteellisen menestyksen. Perinteinen tapa 
Suomessa on ollut, että taloudellinen menestys on ollut arkkitehdeille 
vieläkin toissijaisempaa2. Asia näkyy käytännössä myös siinä, 
että arkkitehdit eivät juurikaan puhu keskenään taloudelliseen 
menestykseen liittyvistä asioista3. 

Taloudellinen menestys koettiin kuitenkin toimiston kannalta 
tärkeäksi erityisesti siksi, että se mahdollistaa toiminnan jatkumisen 
ja vakauden. Useat haastatellut arkkitehdit olivat myös sitä mieltä, että 
on tärkeää, että yritys seisoo tukevasti molemmilla jaloilla, eli on sekä 
taloudellisesti että ei-taloudellisesti menestynyt.

Arkkitehdit ymmärtävätkin nykyään hyvin taloudellisen 
menestyksen tärkeyden, mutta se nähdään ensisijaisesti välineenä 
arkkitehtuuriin liittyvän menestyksen toteuttamiseen4. 

Hyvä taloudellinen tulos myös mahdollistaa yrityksen kasvun, 
mikä taas auttaa parantamaan palvelun ja arkkitehtuurin laatua pitkällä 
aikavälillä.5 

Taloudellisen menestymisen myötä myös yrityksen työntekijöille 

1, 3 Yrjö Suonto, haastattelu 11.8.2014 
2 Jussi Murole, haastattelu 26.6.2014
4 Lasse Vahtera, haastattelu 9.9.2014
5 Kalle Soini, haastattelu 5.8.2014
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ja osakkaille tulee tunne siitä, että työpaikka on turvattu, mikä vaikuttaa 
suoraan työntekijöiden hyvinvointiin1.

Menestyksestä kertoo myös se, että yritys on haluttu palvelun-
tuottaja asiakkaiden silmissä. Ja ollakseen haluttu palveluntuottaja, 
yrityksen toiminnan pitää olla taloudellisesti kannattavaa, mikä taas 
johtaa menestykseen.2

Taloudellisen menestyksen mittaaminen
Taloudellista menestystä voidaan mitata perinteisin yritystoiminnan 
mittaamiseen käytettyjen tunnuslukujen avulla, joista tärkeimmät 
ovat liikevaihto ja liikevoitto. Erityisen hyviä toiminnan tehokkuutta 
kuvaavia tunnuslukuja ovat liikevaihto ja liikevoitto työntekijää kohti.  

Monet vastaajat sanoivatkin seuraavansa aktiivisesti oman 
yrityksensä liikevaihdon ja liikevoiton kehitystä. Muita alan toimijoita 
seurataan erityisesti Rakennuslehdestä, joka julkaisee kerran vuodessa 
listauksen Suomen suurimmista suunnittelutoimistoista ja niiden 
taloudelliseen toimintaan ja kasvuun liittyvistä tunnusluvuista. 
Rakennuslehden Suomen suurimmat -uutisoinnin mainittiinkin olevan 
erityisen suosittua kahvihuonelukemista useassa toimistossa.

Taiteellisen menestyksen mittaaminen
Arkkitehtitoimistojen taiteellista menestystä on tutkittu Suomessa 
vähän. Anna-Maija Ylimaula on tutkimuksessaan ”Mistä löytyvät 
parhaat suunnittelijat – rakennussuunnittelun laadun kriteerit 
Suomessa 1970-1991” selvittänyt kvantitatiivisin metodein suomalaisten 
arkkitehtien menestystä. Arviointikriteereinä Ylimaula on käyttänyt 
julkaisujen määrää Arkkitehti-lehdessä, Suomi Rakentaa -näyttelyissä 
ja SAFA:n järjestämissä arkkitehtuurikilpailuissa. Ylimaulakin toteaa, 
että tutkimuksen lähteinä käytetyt kolme foorumia eivät ole riittäviä 
arvioimaan rakennussuunnittelun laatua ja että uusia menetelmiä 
tarvitaan3. 

Osa tutkimukseen haastatelluista arkkitehdeista sanoi seuraavansa 
omassa toimistossaan aktiivisesti taiteellista menestystä, minkä 
mittareina käytetään julkaisujen määrää arkkitehtilehdissä ja kirjoissa, 
ja rakennusten ja suunnittelijoiden saamia tunnustuspalkintoja.

1 Juho Grönholm, haastattelu 2.8.2014
2 Kalle Soini, haastattelu 5.8.2014 
3 Ylimaula, 1993 5
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3.5 Arkkitehtitoimistojen menestystyypit
Diplomityön aihetta ja tutkimusongelmaa muodostettaessa mietittiin, 
olisiko suomalaisia arkkitehtitoimistoja mahdollista jakaa erilaisiin 
menestyskategorioihin sen mukaan, millä kriteereillä ne ovat 
menestyneet. 
 Hyvin pian kuitenkin luovuttiin pyrkimyksestä luokitella 
arkkitehtitoimistoja esimerkiksi taloudellisen tai taiteellisen 
menestyksen perusteella. Sen sijaan työprosessin aikana heräsi ajatus, 
voisiko organisaatiokäyttäytymisen kirjallisuudessa esitettyä tapaa 
jakaa menestys subjektiivisen ja objektiivisen menestyksen erilaisiin 
yhdistelmiin soveltaa myös arkkitehtitoimistoihin.

Esitetty luokittelu on suuntaa antava ja siinä on käytetty alalla 
yleisesti ymmärrettyjä nimityksiä erityyppisille arkkitehtitoimistoille, 
mitkä nousivat esiin myös haastatteluissa. Luokittelun tarkoituksena 
on ainoastaan selkiyttää ja tulkita käsitteitä, jotka jo nykyiselläänkin 
esiintyvät arkkitehtien ammattislangissa.  

Subjektiivisella menestyksellä tarkoitetaan arkkitehtien 
henkilökohtaista kokemusta menestyksestä, johon kuuluu muun 
muassa tyytyväisyys omiin saavutuksiin, työn sisältöön ja työyhteisöön. 
Objektiivisen menestyksen tunnusmerkkejä ovat esimerkiksi 
taiteellinen ja taloudellinen menestys ja kollegoiden arvostus.

”Bulkintuottajalla” tarkoitetaan toimijaa, joka ei ole itse 
tyytyväinen oman toimintansa tuloksiin, eikä myöskään nauti ulkoista 
menestystä. Tähän kategoriaan voidaan lukea toimistot, jotka eivät ole 
onnistuneet saamaan sellaisia toimeksiantoja, jotka mahdollistaisivat 
taiteellisesti korkeatasoisen lopputuloksen aikaansaamisen, vaikka 
voivatkin olla hyviä ja taitavia suunnittelijoita. ”Bulkin tuottaminen” 
liitetään käsitteenä yleisimmin asuntosuunnitteluun, jossa haastattelujen 
perusteella vallitsee kaikkein tiukin hintakilpailu ja suunnittelun 
tehokkuusvaatimukset. Tämän seurauksena toimistot joutuvat usein 
tinkimään rakennustaiteellisesta kunnianhimostaan.

”Liikemiesarkkitehti” on arkkitehti tai arkkitehtitoimisto, 
joka ei ole onnistunut täyttämään omia sisäisiä tavoitteitaan, vaikka 
ulkoista menestystä onkin tullut. Käsitteen ”liikemiesarkkitehti” 
käyttö ammattislangissa on jossain määrin ristiriitaista. Siihen 
sisällytetään herkästi oletus, ettei esimerkiksi liike-, toimitila- ja 
teollisuusrakentaminen voisi olla taiteellisesti kunnianhimoista tai 
ammattikunnan yleisesti arvostamaa, vaikka asia ei todellisuudessa 
olisikaan näin. Ammattikunnan keskuudessa kuitenkin puhutaan 
yleisesti ”liikemiesarkkitehdeista”, joiden tavoitteiden koetaan liittyvän 
enemmän taloudellisiin kuin rakennustaiteellisiin arvoihin.
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”Väärinymmärretty nero” edustaa toimijaa, joka ei ole 
saavuttanut taloudellista tai taiteellista menestystä, tai ammattikunnan 
arvostusta, vaikka itse olisikin tyytyväinen omaan työhönsä ja sen 
laatuun. Joskus saattaa olla vain huonoa tuuria, että menestystä ei ole 
tullut, vaikka suunnitteluosaaminen olisikin erittäin korkeatasoista. 
Saattaa olla, että tämänkaltainen toimija ei esimerkiksi ole koskaan 
voittanut arkkitehtuurikilpailua tai onnistunut hankkimaan itselleen 
muitakaan toimeksiantoja, jotka olisivat ylittäneet huomiokynnyksen 
ammattikunnan tai suuren yleisön silmissä. ”Väärinymmärretty nero” 
voi joko sinnitellä huonosti kannattavien pienten toimeksiantojen 
varassa, tai on siirtynyt joko kokonaan tai osittain muihin tehtäviin, 
kuten julkiselle sektorille tai opetustehtäviin. 

”Tähtiarkkitehti” on menestynyt toiminnassaan sekä omasta 
mielestään että saavuttanut myös ulkoista menestystä. 

Kuva 5 Arkkitehtitoimistojen menestystyyppien luokittelu 
 (soveltaen Nicholson & de Waal-Andrews, 2005) 

            Objektiivinen menestys

              MATALA       KORKEA

             Väärin-     Tähti-
  KORKEA          ymmärretty       arkkitehti
            nero      
Subjektiivinen  
menestys
            Bulkin-              Liikemies-                
  MATALA          tuottaja     arkkitehti
        
                   

Arkkitehti voi olla taitava, vaikka 
kukaan ei noteeraakaan 

– Pekka Helin1

1 Pekka Helin, haastattelu 21.8.2014 
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3.6 Arkkitehdit toimistojen johtajina
Arkkitehtitoimistoissa osakkaat toimivat tyypillisesti myös 
toimiston johtajina ja projektien vastaavina suunnittelijoina, jolloin 
arkkitehtitoimiston menestys on myös vahvasti osakkaiden menestystä 
ja päinvastoin. 

Toiminnan henkilöityminen osakkaisiin on haastattelujen 
perusteella tärkein syy, minkä takia arkkitehtitoimistoissa on harvoin 
palkattuja ammattijohtajia. Osakkaiden on usein käytännössä pakko 
osallistua projektien ja toimiston käytännön johtamiseen, sillä erityisesti 
suuret tilaajat haluavat usein asioida suoraan osakkaan kanssa, joka on 
usein myös pääsuunnittelija1. 

Hankkiakseen tarvittavan uskottavuuden, arkkitehtiyrittäjän 
on itse pitänyt näyttää, että on taitava suunnittelija. Tähän vaikuttavat 
osaksi myös tilaajapuolella toimivat arkkitehdit, jotka näkevät 
toivottavana, että yrittäjä osallistuu itse suunnitteluun. 

Suomalaisten arkkitehtitoimistojen johtajilla onkin usein pitkä 
ura ammatinharjoittajana. Ilmiö ei ole ominaista vain Suomelle, vaan 
myös useimpien menestyneiden kansainvälisten toimistojen johtajilla 
on takanaan pitkä kokemus suunnittelevina arkkitehteina. 

Vaikka toimeksiantojen hankkimisen kannalta voisikin olla 
hyödyllistä, että arkkitehtitoimistossa olisi myyntiin ja asiakassuhteiden 
hoitoon keskittynyt ammattijohtaja, suomalaiset arkkitehtitoimistot 
ovat usein liian pieniä, että ammattijohtajan palkkaaminen 
olisi käytännöllistä tai että ne olisivat houkuttelevia työpaikkoja 
ammattijohtajien näkökulmasta2. Ulkopuolisen johtajan, joka ei ole 
arkkitehti, voi myös olla vaikeaa saavuttaa tarvittavaa uskottavuutta3. 

Ei ole välttämättä edellytys, että arkkitehtitoimiston johdossa on 
arkkitehti, mutta sen henkilön, joka myy arkkitehtitoimiston palveluja, 
pitää tietää erittäin tarkkaan, mistä palvelussa on kyse. Tarvitaan vahva 
suunnittelijan näkökulma, jolloin usein on käytännöllistä, että johtaja 
on myös koulutukseltaan arkkitehti.4 

Aiemmin arkkitehtitoimistoissa vallitsi usein ateljeemainen 
käytäntö, mikä näkyi huolettomana asenteena liiketoimintaa kohtaan5. 
Haastattelujen perustella on selkeästi nähtävissä trendi, jossa toimiston 
johtaminen on muuttumassa yhä ammattimaisempaan suuntaan. 
Menestyvien toimistojen takana alkaa yhä enemmän olla johtajia, joka 
ymmärtävät suunnittelun lisäksi myös yrittämisen käytännöt. 

1, 2, 4 Ilkka Salminen, 20.8.2014
3 Pekka Helin, haastattelu 21.8.2014
5 Lasse Vahtera, haastattelu 9.9.2014
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Taustalla vaikuttaa ajatusmaailman muutos, jonka mukaan 
voi olla hyvä arkkitehti muutenkin kuin tekemällä itse kaiken 
suunnittelutyön. Useampi haastateltu arkkitehti puhuikin siitä, että 
arkkitehtitoimiston johtajan rooli onkin muuttumassa yhä enemmän 
organisaattoriksi, jonka tehtävänä on yhdistää asiakkaita tilaajiin. 

3.7 Arkkitehdin ja tilaajan menestystavoitteet 
Arkkitehtien lisäksi myös tilaajilla on omat menestystavoitteensa ja ne 
kerrat, kun arkkitehtitoimistolta tilataan suunnittelupalveluja, voivat 
olla hyvin erilaisia.2  

Arkkitehtisuunnittelun liiketoiminta-alueet ovat rakenteeltaan 
erilaiset ja niihin liittyy tekijöillä erilaisia arvoja ja missioita. Myös 
tapa tilata suunnitelmia on eri liiketoiminta-alueilla erilainen, mikä 
tarkoittaa sitä, että ei ole mahdollista määritellä yksiselitteistä tapaa, 
miten suunnitelmia tilataan, mikä aiheuttaa usein myös hämmennystä 
arkkitehdeissa.3 

Tavoitteena sekä suunnittelijoilla että tilaajilla kuitenkin on se, 
että kaikki osapuolet löytävät toisensa ja saavat aikaiseksi lopputuloksen, 
jolla on sekä tyytyväiset omistajat, rahoittajat ja loppukäyttävät, 
sen lisäksi että tilaajan ja arkkitehdin omat projektille asetetut 
menestystavoitteet täyttyvät4.

1–4 Anna Brunow, haastattelu 28.8.2014

”Harvoin tapaat yhtä hämmentynyttä 
yrittäjäjengiä kuin arkkitehdit.”    

– Anna Brunow1
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4 TOIMIALA JA 
TOIMINTAYMPÄRISTÖ

4.1 Toimistojen koko
Haastatellut arkkitehdit eivät yleisesti ottaen pitäneet toimiston suurta 
kokoa menestyksen mittarina. Enemmän kuin menestyksen mittari, 
toimiston koon voidaan nähdä olevan kilpailukyvyn mittari, koska 
menestys ja kilpailukyky ovat toisiinsa suoraan vaikuttavia asioita1. 
Menestys tarjoaa kilpailukykyä ja kilpailukyky menestystä, joten 
toimiston koko sekä on indikaattori ja fasilitaattori molemmille2. 

Suuren toimiston suuremmat resurssit, eli tarpeeksi suuri 
liikevaihto ja työntekijöiden ja laitteiden ja ohjelmistojen määrä 
on tärkeää myös toimiston kilpailukyvyn kannalta, sillä tilaaja on 
usein kiinnostunut toimiston resurssien määrästä, ja niitä kysytään 
tarjouspyynöissä3. Tilaajat eivät pyydä tarjouksia toimistoilta, joilla ei 
ole riittävää kapasiteettia4. Jos tulee kiire, asiakas voi kysyä, voidaanko 
koneiden ja ohjelmistojen määrää kasvattaa5. Yrityksen koko 
vaikuttaakin arkkitehtitoimiston uskottavuuteen6. Toimiston suuri koko 
myös mahdollistaa prosessien kehittämisen ja toiminnan tehostamisen7. 

Monet haastatellut arkkitehdit eivät pitäneet toimiston koon 
kasvua edes tavoiteltavana, sillä suuren koon myötä myös toiminnan 
riskit kasvavat. Toimiston liian suuri koko voi myös heikentää 
kilpailukykyä, jos avainhenkilöt joutuvat käyttämään aikaansa 
muuhunkin kuin avaintyöhönsä8. Monet kokivatkin, että pienen 
toimiston on helpompi varmistaa, että arkkitehtuuri pysyy korkealla 
tasolla, kun on mahdollista keskittyä enemmän itse suunnitteluun. 

Suomessa suuretkin tilaajat ovat tottuneet toimimaan pienten 
arkkitehtitoimistojen kanssa. Jos tilaavat oppivat toimimaan 
samakokoisten yritysten kanssa kuin mitä itse ovat, saattaa olla, että 
pienten toimistojen asema vaikeutuu.9 

1, 2, 7, 8 Juho Grönholm, haastattelu 2.9.2014
3, 5 Ville Hara, haastattelu 28.7.2014
4 Hannu Jaakkola, haastattelu 14.8.2014
6, 9 Tomi Perko, haastattelu 1.7.2014
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4.2 Syitä toimistojen koon kasvulle

Yritysostot
On selkeästi näkyvissä, että keskittyminen suurempiin yksiköihin on 
käynnissä ja monialayritykset ovat ostaneet arkkitehtitoimistoja1. 

Useamman haastatellun arkkitehdin mielestä monet viime aikojen 
yritysostoista ovat kuitenkin osoittautuneet epäonnistuneiksi. Monikaan 
arkkitehtitoimistoja ostanut monialayritys ei ole onnistunut ostamaan 
sitä suunnittelupääomaa2, mitä yritysostoilla on tavoiteltu, vaan 
toiminta on kuihtunut avainhenkilöiden lähdön jälkeen. 

Yksi syy, miksi arkkitehtisuunnittelun yhdistäminen samaan 
yritykseen lähelle insinöörisuunnittelua ja konsultointia epäonnistuu, 
voi olla tilaajien epäilys arkkitehdin riippumattomuudesta. Arkkitehti-
toimistot käsittelevät asiakkaan liiketoiminnan kannalta herkkiä asioita, 
jolloin asiakassuhteen luottamuksellisuus on ensisijaisen tärkeää. 
Sitoutumattomuus voi olla siinä suhteessa itsenäisen yksityisomisteisen 
arkkitehtitoimiston merkittävä etu.3

Useampi vastaaja totesi myös, että insinöörien ja arkkitehtien 
välillä on edelleen suuri kulttuuriero, mikä tekee yhdessä työskentelystä 
samassa yrityksessä vaikeaa ja asettaa haasteita myös johtamiselle. 
Insinööreille ei ole selvää, että arkkitehtuurin laatu otetaan huomioon4.  

Oikein tehtynä monialayritykset voivat olla suuriakin 
menestystarinoita5. Vaikka asioiden aikaansaaminen monialayrityksessä 
voikin olla vaikeampaa, kokonaissuunnittelulle on myös markkinoilla 
kysyntää6.

Kun ulkomainen toimija ostaa suomalaisen toimiston, taustalla on 
usein myös halu ostaa suomalaisen toimiston referenssit, joiden avulla 
päästään Suomen markkinoille7.

Yritysostoilla ja toimistojen koon kasvulla voi olla alaan 
tervehdyttävä vaikutus, sillä suurten yritysten tulosyksiköt eivät 
voi tehdä suunnittelua tappiolla pitkään8. Onkin oletettavissa, että 
toimistojen koon kasvu nostaa yleistä arkkitehtisuunnittelun hintatasoa.

1, 2 Samuli Miettinen, haastattelu 1.9.2014
3, 5 Kalle Soini, haastattelu 5.8.2014
4, 6 Lasse Vahtera, haastattelu 9.9.2014
7, 8 Tomi Perko, haastattelu 1.7.2014
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Hankkeiden koon kasvu
Yritysostojen ohella suomalaiset arkkitehtitoimistot ovat kasvaneet 
viime vuosina myös orgaanisesti. Toimistojen koon kasvuun on 
vaikuttanut se, että rakentaminen on monimutkaistunut ja hankkeet 
ovat suurentuneet. Ennen ei yksinkertaisesti ollut niin suuria hankkeita 
kuin nykyään, kuten suuria kauppakeskuksia ja yrityspuistoja, vaan 
suunniteltiin enemmän yksittäisiä rakennuksia. Myös hankkeiden 
aikataulut ovat nopeutuneet, mikä vaikuttaa siihen, että toimistoihin 
tarvitaan enemmän työntekijöitä tekemään yksittäisiä projekteja.1

Pääsuunnittelu, vastuun ja velvollisuuksien kasvu
Myös pääsuunnittelu ja lisääntyneet vastuut ja lakisääteiset 
velvollisuudet ovat lisänneet arkkitehtitoimistojen työmäärää ja 
kasvattaneet toimistojen kokoa.2 

Vastuun lisääntyminen liittyy rakentamisen laadun kehittämiseen, 
sillä suunnittelun kokonaisuudesta tulee raskaampi, kun vastuuta 
kohdennetaan. Prosessi ohjaa isompiin toimistoihin, kun pienillä 
toimistoilla on vaikeampi tuottaa dokumentaatiota, jota suunnittelijoilta 
edellytetään.3

Rakennusprosessien pilkkoutuminen
Rakentamisprosessit ovat myös pilkkoutuneet valtavasti, mikä on 
vaikuttanut siihen, että suunnittelua tehdään nopeammin kuin 
ennen, se pilkotaan nopeammiksi urakoiksi ja edellytetään tarkempia 
osasuunnitelmia. Tämä kaikki on lisännyt arkkitehtitoimistojen 
työmäärää.4 
 

1, 2 Robert Trapp, haastattelu 2.7.2014
3 Ahto Ollikainen, haastattelu 11.8.2014
4 Ilkka Salminen, haastattelu 20.8.2014
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4.3 IT ja tietomallinnus
Suurin osa vastaajista mainitsi yhdeksi suurimmista viimeaikaisista 
muutoksista arkkitehtisuunnittelussa siirtymisen ensin CAD-
pohjaiseen suunnitteluun ja myöhemmin tietomallintamiseen.  
Erityisesti tietomallinnuksen myötä suunnittelun ja aikataulujen 
painopiste siirtynyt urakkavaiheesta enemmän luonnos- ja 
pääpiirustusvaiheeseen1. 
 Tietomallinnus voisi olla mahdollinen tapa, jolla toimistot ja 
toimiala voisivat kasvaa2. Haastateltavien mukaan mallinnuksen avulla 
olisi mahdollista synnyttää uutta liiketoimintaa, esimerkiksi tarjoamalla 
palveluja määrälaskentaan ja visualisointiin. Edellytyksenä kuitenkin 
on, että toimistojen pitäisi osata tuotteistaa osaaminen.

Suomessa ollaan oltu kansainvälisestikin edelläkävijöitä 
tietomallinnuksen omaksumisessa. Suomessa on jo alettu hukkaamaan 
tietomallintamisen kehittämisen etumatkaa, sillä sitä ei ole osattu 
käyttää täysmääräisesti hyväksi3. 

Tietomalleja ei ole vielä saatu toimimaan parhaalla mahdollisella 
tavalla käytännössä, jotta rakennusprosessin muutkin osapuolet 
saisivat täyden hyödyn irti arkkitehtien tuottamasta mallinnustiedosta, 
vaikka joissain tapauksissa ollaankin jo lähellä4. Suomalaisten 
arkkitehtitoimistojen olisi silti vieläkin mahdollista saada synnytettyä 
projektivientiä tietomalliosaamisen avulla5. 

Suomalaisten arkkitehtitoimistojen vahvuutena tietomallinnuksen 
käyttöönotossa ja omaksumisessa ollut pienten toimistojen ketteryys. 
Suurin ongelma tietomallinnuksessa ei olekaan kehittäminen vaan se, 
että saadaan johto uskomaan ja käytännöt jalkautettua organisaatioon, 
mikä on pienillä toimijoilla helpompaa6. 

Kun arkkitehtitoimisto ottaa tietomallinnuksen käyttöön, 
siirtymävaiheeseen liittyvät investoinnit ja koulutus nostavat aluksi 
kustannuksia7. Tietomallit kuitenkin voivat lisätä suunnittelun 
tehokkuutta tiettyyn rajaan asti8.

 

1 Hannu Jaakkola, haastattelu 14.8.2014
2–6 Tomi Perko, haastattelu 1.7.2014
7 Ilkka Salminen, haastattelu 20.8.2014
8 Jussi Murole, haastattelu 26.6.2014
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4.4 Kollegoiden arvostus
Vaikka menestys tilaajien ja muiden rakennusalan toimijoiden silmissä 
on tärkeää toimeksiantojen saamisen kannalta, erityisen tärkeäksi 
arkkitehdit kokevat kuitenkin kollegoiden arvostuksen. 

Kollegoiden hyväksyntä on arkkitehdeille niin tärkeää, että 
joiltain osin voidaan jopa sanoa, että arkkitehdit suunnittelevat toisiaan 
varten1. Arkkitehdit myös tietävät yleisesti ottaen hyvin tarkkaan, 
kuinka he sijoittautuvat alan sisällä suhteessa muihin toimijoihin siinä, 
mikä yleisesti käsitetään laadukkaaksi arkkitehtuuriksi2. Alalla on hyvin 
vähän suunnittelijoita, jotka ovat omasta mielestään parempia kuin mitä 
ovat muiden arkkitehtien mielestä3.

Arkkitehtikollegoiden arvostus on arkkitehtitoimistoille tärkeää 
myös käytännölliseltä kannalta, sillä se voi edesauttaa toimeksiantojen 
saamista. Arkkitehteja toimii myös tilaajapuolella, joko suoraan 
tai taustavaikuttajina. Useampi haastateltu arkkitehti mainitsikin, 
että arkkitehtitaustaiset tilaajat haluavat usein edesauttaa hyvää 
arkkitehtuuria. 

Ilmiöllä on myös varjopuolensa, mistä myös pari haastateltua 
arkkitehtia mainitsi. Jos arkkitehtitoimisto syystä tai toisesta joutuu 
tilaajaorganisaatiossa tai sen taustalla vaikuttavan kollegan epäsuosioon, 
toimeksiantojen saaminen saattaa vaikeutua.

Alan sisällä on tosin myös toisinajattelijoita. Arkkitehti Marco 
Casagrande vastaa designboom-lehden haastattelussa kysymykseen, 
onko arkkitehdin työ tyydyttää suurta yleisöä sanomalla, että suuren 
yleisön viihdyttäminen on hieman parempi tavoite kuin muiden 
arkkitehtien viihdyttäminen4.

1 Ahto Ollikainen, haastattelu 11.8.2014
2–3 Lasse Vahtera, haastattelu 9.9.2014
4 http://www.designboom.com/architecture/marco-casagrande-laboratory-
 interview-10-14-2014/ 14.10.2014
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4.5 Arkkitehtien asenteet
Arkkitehtien asenteet muokkautuvat jo opiskeluaikana, ja useat 
haastatelluista arkkitehdeista olivatkin sitä mieltä, että koulutuksen 
kautta omaksutaan edelleen sankariarkkitehdin ihanne. Arkkitehti-
koulutuksessa ei myöskään vastaajien mukaan edelleenkään valmisteta 
opiskelijoita kohtaamaan reaalimaailman haasteita. 

Moni mainitsikin, että koulussa pitäisi olla kurssi, jossa 
opetettaisiin, miten rakennusala toimii ja mikä on arkkitehdin rooli 
rakennushankkeissa. Tämä olisi tärkeää kaikille arkkitehdeille, sillä 
niiden realiteettien, mitä arkkitehtitoimiston johtaminen vaatii, pitäisi 
olla tiedossa myös rivityöntekijälle, ei vain toimiston johtajille1.

Arkkitehtien asenteita muokkaa myös julkisuus, sillä 
arkkitehtilehdissä esitellään ensisijaisesti niitä projekteja, jotka 
mielletään rakennustaiteellisesti menestyneiksi ja korkeatasoisiksi, 
riippumatta siitä, kuinka hyvin projektit ovat onnistuneet muilla 
kriteereillä arvioituna.

Arkkitehtilehdissä ei yleisesti seuratakaan projektien 
menestystä pidemmällä aikavälillä, edes arkkitehtuuriin liittyvillä 
menestyskriteereillä. Seurauksena saattaa olla, että lukijat pitävät 
ihanteellisena projekteja, jotka eivät välttämättä ole osoittautuneet 
teknisesti, taloudellisesti, ekologisesti tai sosiaalisesti kestäviksi. 

Asia on ongelmallinen, koska kilpailuissa hyvin sijoittuminen 
ja projektien julkaiseminen arkkitehtuurijulkaisuissa ja näyttelyissä 
nähdään jo menestykseksi itsessään. 

Julkaisujen seuraaminen on kuitenkin helpompaa kuin 
arkkitehtuurin kokonaisvaltaisen menestyksen seuraaminen pitkällä 
aikavälillä. Ylimaulakin on käyttänyt muiden arviointimenetelmien 
puuttuessa rakennussuunnittelun laadun kriteereinä ainoastaan 
julkaisujen määrää ja kilpailumenestystä. 

Tärkeintä on silti, että arkkitehti onnistuu luomaan sosiaalisesti, 
ekologisesti ja taloudellisesti kestäviä lopputuloksia2, mitä on 
huomattavasti hankalampi mitata tai todentaa. 

1  Lasse Vahtera, haastattelu 9.9.2014
2 Samuli Miettinen, haastattelu 1.9.2014
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4.6 Tarjouskilpailujen ongelmia
Haastatellut arkkitehdit kokivat yleisesti, että hankintalain ohjaamat 
tarjouskilpailut ja niihin liittyvä laadun arviointi johtavat pakotettuun 
erikoistumiseen. Samalla uusien toimistojen alalle pääsy on vaikeutunut 
entisestään, kun jo tarjouskilpailuihin osallistumisen edellytyksenä on, 
että on toimistolla on referenssejä vastaavista kohteista. Haastateltujen 
mukaan tämä aiheuttaa vaikeuksia erityisesti pienille toimistoille.  

Usein tarjouskilpailuissa ratkaisevaksi muodostuu se, kenellä 
on eniten toteutettuja referenssikohteita, mikä suosii erikoistuneita 
toimistoja. Referenssikohteiden määrä viimeisen kolmen vuoden ajalta 
saattaa julkisissa rakennuskohteissa määrittää jopa 80% laatupisteistä.1

Haastatteluissa nousi esiin, että monesti referenssien puute estää 
pienen toimiston osallistumisen tarjouskilpailuihin kokonaan. Vaikka 
toimisto pääsisikin tarjoamaan, toimiston pieni koko saattaa vaikuttaa 
heikentävästi laatupisteisiin, mikä hankaloittaa pienten toimistojen 
asemaa entisestään2.

 Suomessa tarjouskilpailujen järjestäjillä ei usein ole välineitä 
laadun arvioimiseen. Joissain tapauksissa laatu on määrätty esimerkiksi 
vain arkkitehtitoimiston liikevaihdosta. Suomessa tarvittaisiin laadun 
mittareilla, joilla suunnittelun laatua voitaisiin mitata.3

Usein sellaisen toimiston, jolla ei ole referenssejä, ainoa 
vaihtoehto hintaan ja laatuun perustuvissa tarjouskilpailussa 
menestymiseen on kompensoida muiden tarjoajien korkeampia 
laatupisteitä alemmalla hinnalla. Pienen toimiston kannalta riskinä 
laadulla kilpailemisessa on, että jää ilman töitä tai joutuu tekemään 
kannattamatonta työtä, mikä ei ole samalla tavalla mahdollista suurille 
toimistoille. 

Viime aikoina Suomessakin on uutisoitu tarjouskilpailuista, 
joissa tarjoajat on määritetty pätevyyden, kokemuksen, resurssien ja 
referenssien mukaan täsmälleen yhtä hyviksi, jolloin ainoaksi kriteeriksi 
on muodostunut hinta4.   

Puutteellinen osaaminen laadun arvioimisessa ei välttämättä ole 
ainoa syy sille, että hinta muodostuu käytännössä ainoaksi ratkaisevaksi 
kriteeriksi. Yksi syistä, minkä takia toimistoille annetaan samat pisteet 
laatupisteytyksissä saattaa olla myös valitusten pelko5. 

On myös mahdollista, että laadun arvioinnissa korostetaan usein 
hintaa ja muita määrällisiä mittareita, kuten referenssikohteiden määrää 

1 Tomi Perko, haastattelu 1.7.2014
2, 3, 5 Ville Hara, haastattelu 28.7.2014
4 Vesa Juola, arkkitehtiuutiset, 9/2014 9-10
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”Hintakilpailu syö kaikkien 
toimistojen arvoa” 

– Robert Trapp5

4.7 Epäterve hintakilpailu toimialan suurin ongelma
Hintakilpailu mainittiin haastatteluissa kaikkein useimmin alan 
suurimmaksi ongelmaksi sen lisäksi, että arkkitehdit eivät osaa arvioida 
oikein oman työnsä hintaa. 

Hintakilpailu itsessään ei ole ongelma, vaan epäterve 
hintakilpailu, mikä ilmenee siinä että tarjouksissa on aivan liian suuri 
ero halvimman ja kalleimman tarjouksen välillä4. 

Erityisesti pienten yrittäjien ”alta riman” menevät tarjoukset 
mainittiinkin suurimpana syynä epäterveeseen hintakilpailuun. 
Haastatellut arkkitehdit sanoivatkin, että monet alalla toimivat 
pienyrittäjät ovat kaikesta huolimatta valmiita tarjoamaan suunnittelua 
halvalla, koska se on monesti ainoa vaihtoehto saada toimeksiantoja ja 
sitä kautta erittäin tärkeitä referenssikohteita.

ja toimiston resursseja sen takia, koska se on helpointa1. 
Monissa tapauksissa saattaa olla, että tilaaja tai rakennusliike eivät 

edes ole kiinnostuneita korkeasta arkkitehtonisesta laadusta. Yleinen 
kulttuurinen ilmapiiri ei ole Suomessa sellainen, että haluttaisiin tehdä 
mahdollisimman hienoa.2

Avoimet arkkitehtuurikilpailut auttaisivat uusia tulokkaita, 
mutta arkkitehtuurikilpailuja on nykyään vähemmän, mikä vaikeuttaa 
entisestään uusien toimistojen tilannetta3.

Uutena ilmiönä tarjouskilpailuissa on ollut vastaajien mukaan 
myös virolaisten arkkitehtitoimistojen mukaantulo, mikä saattaa 
tulevaisuudessa kiristää hintakilpailua entisestään. Ulkomaisten 
toimijoiden muodostamaa uhkaa ei kuitenkaan nykyisellään vielä 
pidetty merkittävänä.

1, 2 Tomi Perko, haastattelu 1.7.2014
3 Jussi Murole, haastattelu 26.6.2014
4, 5 Robert Trapp, haastattelu 2.7.2014
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1 Tomi Perko, haastattelu 1.7.2014

”Jos arkkitehti keskittyisi ainoastaan 
laatuun, mitä tilaaja haluaa, tulee niin 
ankeaa, että se ei pidemmän päälle kanna.” 
– Tomi Perko1





STRATEGIA
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5 STRATEGIA

5.1 Mikä on strategia?
Nykyisessä liikkeenjohdossa strategialla ymmärretään niiden keinojen 
kuvaamista, joilla pyrkiä tavoitteita kohti.1

Liikkeenjohtoa käsittelevässä kirjallisuudessa liikkeenjohdon 
tärkeimmiksi tehtäviksi kuvataan usein strategian valinta ja yrityksen 
liiketoiminnan käytännön järjestäminen. Keskeisimmät kysymykset, 
joihin yrityksen johto joutuu vastaamaan ovat, missä liiketoiminnassa 
yritys on mukana ja miten siinä kilpaillaan.2

Johtamiskirjallisuudessa strategioita kuvataan usein olevan 
kolmea päätyyppiä, jotka vastaavat liiketoiminnan eri tasoihin3.

Yritysstrategia (engl. corporate strategy) kertoo, missä liiketoiminnassa 
yritys on mukana ja siinä päätetään liiketoiminta-alueiden valinnasta.4 
Kun puhutaan saman omistajan omistamista useista muista yrityksestä 
voidaan puhua myös portfolio- tai konsernistrategiasta5. 

Liiketoiminta- tai kilpailustrategia (engl. business strategy, 
competitive strategy) määrittää miten liiketoiminnan perusyksikkö 
kilpailee markkinoilla6. Liiketoiminta- tai kilpailustrategia keskittyy 
kilpailuedun rakentamiseen ja ylläpitämiseen7.

Toimintostrategiat tai funktionaaliset strategiat (engl. functional 
strategy) ohjaavat yrityksen päivittäisten perustoimintojen operatiivista 
johtamista8. Ne ovat strategioita, joita käytetään kilpailustrategian 
jalkauttamiseen ja niitä ovat esimerkiksi markkinointistrategia, asiakas-
palvelustrategia, tutkimus- ja kehitysstrategia ja tuotantostrategia9.

1 Karlöf, 2004 19
2 Räsänen, 1997 16
3 mm. Vanhala, 1998 71; Karlöf, 2004 10; Viitala & Jylhä, 2013 66
4, 7, 9 Viitala & Jylhä, 2013 66 
5  Karlöf, 2004 10
6, 8 Vanhala, 1998 71
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5.2 Yrityksen strategiaprosessi
Strategiaprosessiin kuuluu sekä strategian laadinta että strategian 
toteuttaminen. Suurimmat haasteet liittyvät usein strategian 
toteuttamiseen käytännössä.1 Sen takia on tärkeää, että kaikki yrityksen 
työntekijät ovat tietoisia strategiasta ja siihen liittyvistä yhteisistä 
arvoista ja tavoitteista. Strategian toteutuminen onnistuukin vain, jos 
organisaation rakenne tukee strategiaa ja organisaatiolla on kaikki 
strategian toteutumisen mahdollistavat resurssit2.

Yleisesti ottaen strategialla kuvataan niitä keinoja, joiden avulla 
yritys pyrkii määrittämään visiossaan määrittämät tavoitteensa. Ensin 
yrityksen on siis määriteltävä visionsa siitä, minkälainen organisaation 
halutaan olevan tulevaisuudessaan.3 

Strategiaprosessin ensimmäinen askel on organisaation suunnan 
määritteleminen vision avulla, jossa määritetään yrityksen strategiset 
tavoitteet. Yleisiä strategisia tavoitteita ovat esimerkiksi liikevaihdon 
kasvu, kannattavuus, asiakastyytyväisyys, kassavirta ja tehokkuus, kuten 
työvoimakustannukset. Tyypillinen aikajänne tavoitteille on kolmesta 
viiteen vuotta.4

Vision määrittäminen
Visio on organisaation itsestään luoma tulevaisuuden kuva, jonka 
halutaan toteutuvan pitkällä aikavälillä5. Visio voi sisältää niitä asioita 
ja pitkän aikavälin tavoitteita, jotka yritys kokee omalta kannaltaan 
tärkeäksi. Visiossa voidaan ilmaista esimerkiksi sen, kuinka laajassa 
toiminnassa yritys haluaa olla mukana, mikä on organisaation haluttu 
koko, mitkä ovat yrityksen keskeisimmät kilpailuedut ja tärkeimmät 
sidosryhmäsuhteet. Visiossa voidaan ottaa kantaa myös organisaation 
kulttuuriin ja kilpailuasemaan suhteessa alan muihin toimijoihin.6 

Kilpailustrategian muotoilu
Toinen vaihe strategiaprosessissa on strategian muotoilu, jossa 
määritetään ne valinnat, joilla strategiset tavoitteet saavutetaan. 
Kilpailustrategia, kuvaa yrityksen ainutlaatuisen kilpailuedun (engl. 
competitive advantage) ja ne keinot, joilla yritys pyrkii kehittämään, 
säilyttämään ja hyödyntämään kilpailuetunsa mahdollisimman 

1, 2  Viitala & Jylhä, 2013 66
3 Lönnqvist ym., 2006, 14
4 Viitala & Jylhä, 2013 269
5 Kamensky, 2000 52
6 Kamensky, 2000 58
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tehokkaasti1. Osana kilpailustrategian muotoilua voidaan tehdä 
ympäristöanalyyseja ja sisäisten voimavarojen arviointia2. 

Karlöfin mukaan kilpailustrategian voi määritellä viiden 
osatekijän perusteella3: tarpeet ja kysyntä, asiakkaat, tuotteiden ja 
palvelujen tarjonta, ydinosaaminen ja kilpailuetu.

Tarpeet ja kysyntä 
Tarpeet ovat pysyviä, mutta kysyntä voi vaihdella sen mukaan, 
miten kulloinkin täyttää ihmisten tarpeet. Yrityksen palveluilla ei 
ole kysyntää ennen kuin asiakkaat tietävät niistä.4

Asiakas 
Asiakkaalla tarkoitetaan sitä, kuka on palvelujen tilaaja, joka taas 
voi olla muu kuin loppukäyttäjä5

Tuotteiden ja palvelujen tarjonta 
Asiakkaiden ymmärtäminen ja tarjonnan muokkaus asiakkaan 
mukaan antaa hyvät lähtökohdat yrityksen menestykselle6. Tässä 
kohdassa määritellään, mitkä ovat tarjottavat tuotteet ja palvelut.

Ydinosaaminen
Strategiassa määritellään ne osaamisen alueet, jotka ovat yrityksen 
keskeisintä arvoa luovaa osaamista, jota ei tule ulkoistaa7. 

Kilpailuetu
Kilpailuedut erottavat yrityksen tuotteet tai palvelut kilpailijoista 8.

Strategian toteuttaminen
Kolmas vaihe on strategian toteuttaminen, jota voidaan kutsua myös 
implementoinniksi tai jalkauttamiseksi. Toteuttamisessa visio ja 
strategia muutetaan käytännön päätöksiksi ja teoiksi.9

1 http://accelerando.fi/2013/12/09/tarvitseeko-startup-strategian-oikeasti/
2 Viitala & Jylhä, 2013 269
3–8 Karlöf, 2004 12 
9 Viitala & Jylhä, 2013 270
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5.3 Strategian jatkuva uudistaminen ja pätevyysansa
Yritysmaailmassa ajatellaan yleisesti, että strategia ratkaisee pitkällä 
aikavälillä yrityksen menestymisen. Strategian luominen ei silti riitä, 
vaan menestyvän yrityksen tulee kyetä sekä luomaan strategiat, 
toteuttamaan ne ja uusimaan niitä muuttuvien tarpeiden mukaan.1

Kamenskyn mukaan menestyvän yrityksen on kyettävä:

1.  luomaan menestysstrategia
2.  toteuttamaan strategia onnistuneesti
3.  uusimaan strategiaansa muuttuvien vaatimusten mukaan

Jos yritys ei onnistu uusimaan strategioitaan ympäristön muuttuessa, 
se on vaarassa ajautua pätevyysansaan2. Siinä menestyvä yritys toistaa 
yhä tehokkaammin ja kapea-alaisemmin menestysreseptiään ja ajautuu 
vaikeuksiin, kun se ajautuu tekemään vääriä asioita3. Vaikka yritys 
olisikin erittäin hyvä siinä mitä se tekee, saattaa käydä niin, että jos 
yritys lopettaa vaihtoehtojen etsimisen, erityisosaamiselle ei olekaan 
enää kysyntää, kun ympäristö muuttuu.  

Esimerkkinä arkkitehtitoimistosta, joka voi ajautua 
pätevyysansaan, voidaan käyttää toimistoa, joka on ripustautunut 
joko yhteen tiettyyn asiakkaaseen tai kapeaan tapaan hankkia uusia 
toimeksiantoja. Toisaalta myös toimistot, jotka ovat erikoistuneet 
jollekin kapealle erityisosaamisen alueelle, voivat kohdata saman 
ongelman. Sen takia arkkitehtitoimistolle onkin ratkaisevan tärkeää 
kyetä reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin, ja tähän strateginen 
suunnittelu on tärkeä työkalu.

1 Kamensky 2000, 25
2 Kamensky 2000, 26
3 Kamensky 2000, 27
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5.4 Porterin perusstrategiat
Liikkeenjohdon strategioita käsittelevässä kirjallisuudessa yksi 
yleisimmin käytettyjä strategiamalleja on Michael E. Porterin esittämä 
teoria kilpailun perusstrategioista, Niissä on ajatuksena, että on vain 
muutama erilainen perustapa, jolla yritys voi erottua kilpailijoistaan.1 

Porterin esittämät perusstrategiat ovat sovellettavissa yleisesti 
melkein mihin tahansa liiketoimintaan, mikä selittää niiden suosion. 

 Strategia  Kilpailuetu
 
 1 Kustannusjohtajuus Kilpailijoita halvemmat hinnat
 
 2 Differointi eli erilaistaminen   Asiakas kokee yrityksen  
    erilaisena kuin kilpailijat
 
 3 Fokus eli keskittyminen Erikoistuminen tiettyyn 
    markkinasegmenttiin

1. Kustannusjohtajuusstrategiassa tärkeintä on palvelun tarjoaminen 
kilpailijoita halvemmalla hinnalla.

2. Differointi- eli erilaistamisstrategiaa soveltava yritys pyrkii 
erottumaan kilpailijoistaan tuotteella tai palvelulla, joka on koko 
toimialan käsittäen ainutlaatuinen.2 Kun tuote tai palvelu koetaan 
erilaiseksi, asiakas on valmis siitä maksamaan korkeampaa hintaa3.

3. Fokus- eli keskittymisstrategiaa kutsutaan myös segmentointi-
strategiaksi. Tyypillisesti tätä strategiaa soveltava yritys on erikoistunut 
jollekin kapealle erityisosaamista vaativalle alalle, johonkin tiettyyn 
asiakasryhmään tai jollekin maantietieelliselle alueelle4. Valitun 
erityisalueen sisällä toimisto voi edelleen keskittyä kilpailemaan 
joko hinnalla (3a) tai erilaistamisella (3b), jolloin puhutaan 
kustannusfokuksesta tai differointifokuksesta.

Kuva 6 Porterin perussrategioiden kilpailuedut (Porter, 1980)

1 Porter, 1980 57 
2, 4 Porter, 1980 61
3 Kamensky, 2000 201
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Kuva 7 Porterin perussrategiat (Porter, 1980)

              KILPAILUETU

                  
             Alhaisemmat    Tuotteen   
                                                 kustannukset      erilaisuus

       Laaja                      Kustannus-       Erilaistamis- eli            
       kohderyhmä             johtajuus-         differentointi-
       (koko ala)            strategia          strategia
STRATEGINEN 
KOHDEALUE 
       Kapea                      KESKITTYMINEN

       kohderyhmä            Kustannus-    Differointi-
       (tietty segmentti)        fokus (3a)    fokus (3b)
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5.5 Mihin arkkitehtitoimisto tarvitsee strategiaa?
Kilpailustrategia ilmaisee siis ne tekijät, joilla yritys pyrkii erottumaan 
kilpailijoistaan. Se sisältää kuvauksen yrityksen kilpailuedusta 
(engl. competitive advantage) ja suunnitelman siitä miten yritys 
toimii mahdollisimman tehokkaasti kilpailuedun hankkimiseksi, 
hyödyntämiseksi ja säilyttämiseksi.1

Kilpailuetu voi perustua sellaiseen resurssiin, jota kilpailijoiden 
on vaikea hankkia tai kykyyn hyödyntää sitä. Kilpailuedun lähteenä voi 
olla myös yrityksen ydinkyvykkyys (engl. core competence), joka on 
osaamisalue, jota yritys pystyy tekemään ainutlaatuisen hyvin ja jota 
muiden on vaikea kopioida.2

Edelllisen määritelmän valossa samoilla markkinoilla toimivat 
arkkitehtitoimistot ajautuvat väistämättä keskenään hintakilpailuun, jos 
niiden strategia pohjautuu samaan kilpailuetuun ja jos suunnittelijan 
valinnassa ei huomioida muita tekijöitä. Hintakilpailun välttämiseksi 
viime vuosina julkisiin tarjouskilpailuihin on tuotu mukaan laadullisia 
mittareita, joilla on pyritty löytämään paras kokonaisratkaisu 
halvimman hinnan sijasta. Poikkeuksen hintakilpailuun muodostavat 
myös suorat toimeksiannot ja arkkitehtuurisuunnittelukilpailut.

Laatukriteereiden ottaminen osaksi hankintamenettelyä ei silti 
poista strategisen suunnittelun tarvetta vaan päinvastoin korostaa sitä; 
arkkitehtitoimistojen täytyy entistä enemmän keskittyä ainutlaatuisiin 
kilpailuetuihinsa, joiden avulla ne pystyvät erottumaan kilpailijoistaan. 
Toisaalta tilaneessa, jossa suunnitteluosaamisen taso on kilpailijoillakin 
erittäin korkea, ainutlaatuisen kilpailuedun luominen suunnittelun 
laadun avulla on erittäin vaikeaa. Silloin on tärkeää, että mietitään, 
miten yritys voisi tehdä asiat toisin kuin kilpailijansa.

”Suomessa on kyllä kova arkkitehtipalveluiden 
laadullinen ylitarjonta.” 

– Anna Brunow3

1  http://accelerando.fi/2013/12/09/tarvitseeko-startup-strategian-oikeasti/, 9.12.2013 
2 Hamel & Prahalad, 1994 202-211
3 Anna Brunow, haastattelu 28.8.2014
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5.6 Kilpailustrategiat arkkitehtitoimiston toiminnassa

1, 2 Samuli Miettinen, haastattelu 1.9.2014

Diplomityöhön liittyvissä haastatteluissa kysyttiin, olivatko haasta-
teltavat tutustuneet Porterin perusstrategioihin ja olivatko heidän 
edustamansa toimistot miettineet omaa kilpailustrategiaansa Porterin 
esittämien vaihtoehtojen mukaisesti. 

Haastatteluissa kysyttiin myös, mihin kohtaan haastatellut 
sijoittaisivat oman toimistonsa Porterin nelikentässä. Haastatelluilta 
kysyttiin myös, ovatko Porterin esittämien perusstrategioiden mukainen 
kilpailustrategian luominen mahdollista arkkitehtisuunnittelun alalla 
Suomessa ja mitä ongelmia aiheeseen liittyy. 

Osalle haastatelluista arkkitehdeista Porterin perusstrategiat 
olivat tuttu konsepti, mutta osa ei ollut kuullut teoriasta. Sinänsä ei ole 
merkityksellistä, onko Porterin esittämä nelikenttä tuttu, jos asioita on 
muuten mietitty. Porterin teoria voi auttaa hahmottamaan, että hinnalla 
kilpailu voi olla myös harkittu strategia, eikä vain käytännön sanelema 
pakko. On kuitenkin tärkeää tiedostaa, että jos jos arkkitehtitoimisto 
päättää kilpailla ensisijaisesti hinnalla, se tarkoittaa käytännössä sitä, 
että jos tulee eteen valintatilanne, jossa toisella puolella on hinta 
ja toisella puolella arkkitehtuurin laatu, strategian mukaisesti on 
päädyttävä ratkaisuun, joka tukee halvimman hinnan toteutumista. 

Tässä ajattelutavassa nähtiin kuitenkin suuria ongelmia, 
sillä arkkitehdin on kyettävä ajattelemaan kaikkien sidosryhmien 
etua. Arkkitehdilla nähtiin olevan myös yhteiskunnallinen vastuu 
korkealuokkaisista lopputuloksista.

Kilpailu laadulla 
Suurin osa haastateltavista ilmoitti yrityksensä strategiasi erilaistamisen, 
eli pyrkimyksen erottua kilpailijoista tuotteiden ja palveluiden 
laadulla. Useampi vastaajista olikin vakaasti sitä mieltä, että laadulla 
kilpaileminen on arkkitehtitoimistolle ainoa kestävä vaihtoehto.  

Haastatteluissa ilmeni kautta linjan halu panostaa korkeatasoiseen 
arkkitehtuuriin aina kun se on mahdollista, vaikka se ei olisi edes 
tilaajan toiveissa. Laadukas arkkitehtuuri on myös tilaajan ja koko 
yhteiskunnan etu1. 

Laadukkaan arkkitehtisuunnittelun ja taloudellisen 
kannattavuuden yhdistäminen on haastavaa, mutta mahdollista. 
Arkkitehdit voivat myös aktiivisesti yrittää vaikuttaa toiminta-
ympäristöön siten, että teknisesti ja taiteellisesti korkeatasoisen 
arkkitehtisuunnittelun edellyttämä korvaus olisi riittävä2. 
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Yhteiskunnan ja rakennushankkeen kaikkien osapuolien edun 
palvelemisen lisäksi pyrkimys mahdollisimman laadukkaaseen 
arkkitehtuuriin on myös arkkitehtitoimiston oman edun mukaista, 
sillä siten arkkitehtitoimisto saa itselleen tärkeitä referenssikohteita. 
Haastatteluissa toistuikin ajatus, jonka mukaan hyvin tehty työ on 
arkkitehdin käyntikortti ja siten parasta markkinointia toimistolle.

Kilpailu hinnalla
Yleisesti ottaen haastatellut arkkitehdit olivat sitä mieltä, että 
pidemmällä aikavälillä arkkitehtitoimiston ei ole mahdollista menestyä 
kilpailemalla hinnalla. Halvat hinnat eivät tule takaamaan toimiston 
jatkuvuutta1. Erityisesti suurten toimistojen on hankalaa kilpailla 
hinnoilla, sillä suurilla toimistoilla on isompi kulurakenne2. 

Toisaalta mainittiin, että usein suunnittelun hinta on tilaajille 
tärkeysjärjestyksenä kaukana muista tärkeämpinä pidetyistä asioista. 
Tärkeintä asiakkaille on, että kuvat ovat aikataulussa ja suunnitelmissa 
ei ole virheitä tai ristiriitoja muiden suunnittelijoiden kuviin 
verrattuna3. 

”Niihin hankkeisiin, joihin halutaan panostaa, 
panostetaan huolimatta siitä, että niistä ei välttämättä 

tule merkittävää liikevoittoa. Toisin sanoen, me 
panostetaan sitä enemmän taiteelliseen puoleen, mitä 

suurempia mahdollisuuksia me siinä nähdään.”  
– Samuli Miettinen4

1 Hannu Jaakkola, haastattelu 14.8.2014
2, 3 Lasse Vahtera, haastattelu 9.9.2014
4 Samuli Miettinen, haastattelu 1.9.2014
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5.7 Erikoistuminen ja laaja-alaisuus
Haastatteluissa kysyttiin arkkitehdeilta, onko arkkitehtitoimiston heidän 
mielestään tärkeää toimia laaja-alaisesti, kuinka pitkälle toimistojen on 
mahdollista erikoistua ja mitä ongelmia siihen liittyy. 

Erikoistumisen ongelmia ja mahdollisuuksia
Useimmat haastatelluista arkkitehdeista olivat vakaasti sitä mieltä, 
että Suomen markkinat ovat liian pienet ja riskialttiit toimimiseen 
liian kapealla erikoissuunnittelun osa-alueella. Liian pitkälle vietyä 
erikoistumista pidettiinkin yleisesti riskialttiina. Osalla haastatelluista 
arkkitehdeista oli karvaita kokemuksia erikoistumisesta, kun 
rakentaminen omalla erityisalalla oli dramaattisesti vähentynyt 
taloudellisten suhdanteiden vaihtuessa. Erikoistumisen uhkana oli 
useamman vastaajan mielestä myös se, että se voi kaventaa liiaksi 
arkkitehtitoimiston osaamista.

Vaikka arkkitehtisuunnittelun alalla voi erikoistua, sekin on 
erikoistumista, että erikoistutaan vain arkkitehtisuunnitteluun2. 
Tyypillisin erikoistumisen tapa on keskittyä vain tietyntyyppisiin 
rakennuksiin tai asiakkaisiin. Silti arkkitehtisuunnittelun sisällä on 
myös pienempiä osaamissegmenttejä, kuten tietotekniikkaosaaminen 
tai visuaalinen osaaminen, joihin on mahdollista erikoistua3.

Vaikka jotkut arkkitehtitoimistot ovatkin erikoistuneet 
esimerkiksi sairaala-, asuin-, toimisto- tai liikerakentamiseen, se ei 
välttämättä ole sitä mitä halutaan. Jotkut arkkitehtitoimistot haluaisivat 
tehdä laaja-alaisempia töitä, mutta ovat ajautuneet tekemään vain 
yhdenlaisia projekteja.4 Joissain tapauksessa alkusyy sille, mihin toimisto 
on erikoistunut, saattaa olla monien sattuminen summa5.  

”Erikoistuminen on pitkä tie, eikä se 
onnistu vain päättämällä.”    

– Anna Brunow1

1, 5 Anna Brunow, haastattelu 28.8.2014
2 Ilkka Salminen, haastattelu 20.5.2014
3 Erkko Aarti, haastattelu  28.8.2014
4 Tomi Perko, haastattelu 1.7.2014
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Laaja-alaisuus ihanteena
Yleisesti ottaen haastatellut pitivät laaja-alaisuutta ihanteena arkkitehdin 
ammatissa toimimiselle, sekä yksilötasolla että koko toimiston tasolla. 
Suomessa onkin ollut perinne, että arkkitehti toimii laaja-alaisesti1. 

Useimmat vastaajat pitivätkin tärkeänä, että arkkitehtitoimisto 
toimii laaja-alaisesti erilaisilla suunnittelun alueilla, jotta ei olla yhden 
kortin varassa, jos rakentaminen tietyllä aluella hyytyy. Esimerkiksi 
asuinrakentamista pidetty turvallisena, mutta myös siinä on ollut 
pysähdyksiä2.

Useampi haastateltu arkkitehti mainitsi, että rakentamisen eri 
alueilla suhdanteet kulkevat usein erilaisissa sykleissä, sillä investointien 
aikajänne on erilainen ja rakennuskustannusten vaihtelu vaikuttaa 
silloin paljon, minkä tyyppinen rakentaminen vetää. Jos toimistolla on 
toiminnassaan useampi tukijalka, on parhaat mahdollisuudet selviytyä 
suhdanteen vaihteluissa. Arkkitehtitoimistojen olisikin hyödyllistä 
löytää itselleen sellaisia suunnittelualueiden pareja, joissa on erilaiset 
suhdannevaihtelut, jotta työkanta pysyisi mahdollisimman vakaana 
suhdanteista riippumatta. Tämä kaikki vaatii arkkitehtitoimistoilta 
laaja-alaista osaamista.

Arkkitehdeille on itselleen hyötyä laaja-alaisuudesta myös oman 
osaamisen kannalta, sillä esimerkiksi kaavoitus ja asuntosuunnittelu 
liittyvät oleellisesti toisiinsa. Jos toimisto ei tee asuntosuunnittelua, 
saattaa olla, että ei tiedetä, minkä kokoisia runkosyvyyksiä pitäisi 
kaavoittaa3.

Myös koulutus vaikuttaa laaja-alaisuuteen. Sen takia myös 
kaupunkisuunnittelu ja pääsuunnittelu olisi hyvä pitää osana 
arkkitehtien koulutusta. Jos kaupunkisuunnittelu siirtyy insinöörien 
hoidettavaksi, se kaventaa arkkitehtien toimenkuvaa.4

Arkkitehtitoimiston monipuolinen ja laaja-alainen osaaminen 
takaa myös työntekijöiden työn sisällön vaihtelun ja tarjoaa vaihtelevia 
projekteja, jolloin monipuolisen työn mielenkiinto säilyy. Toimiston 
on tällöin mahdollista työllistää hyvin erilaisia ammattilaisia, joilla on 
vaihtelevia taustoja syventymisaloillaan.5

1, 4 Robert Trapp, haastattelu 2.7.2014
2 Jussi Murole, haastattelu 26.6.2014
3 Ville Hara, haastattelu 28.7.2014
5 Hannu Jaakkola, haastattelu 14.8.2014
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”Suomalaiset ei tule pärjäämään sillä, että täällä 
valmistetaan paperia tai jotain muuta tosi ’low-tech’. Jos 

ottaa näkökulman, että osaamisen vieminen voisi olla 
uusi Nokia, niin onhan siinä potentiaalia.” 

– Ville Hara3

”Arkkitehti on hyvän puolella.” – Erkko Aarti6

1, 4–6 Erkko Aarti, haastattelu  28.8.2014 
2 Jussi Murole, haastattelu 26.6.2014
3 Ville Hara, haastattelu 28.7.2014

Toiminnan laajentaminen uulkomaiden markkinoille
Arkkitehtisuunnitteluun liittyvästä erikoistumisesta puhuttaessa usein 
puhutaan automaattisesti vain Suomen markkinoista, vaikka kuulutaan 
Eurooppaan ja muuhun maailmaan. Jos erikoistumisen markkinat eivät 
riitä Suomessa, voidaan mennä Suomen ulkopuolelle. Toinen tapa on 
etsiä erikoistumismahdollisuuksia rakennussektorin ulkopuolelta.1 

Kansainvälisesti toimimalla voisi olla mahdollista tasata 
kotimaan markkinoiden suhdannevaihteluiden riskiä2. Monella 
tutkimukseen haastatellulla arkkitehtitoimistolla olikin vahva pyrkimys 
kansainvälistymiseen tai ainakin sitä oli mietitty. Osaamisen viemisessä 
nähtiin potentiaalia, mutta toistaiseksi harvoilla toimistoilla oli ollut 
projekteja ulkomailla. 

Arkkitehtien mahdollisuuksia
Arkkitehtien erityispiirteeksi nähtiin se, että arkkitehdit ajattelevat 
kokonaisuuksia ja ajavat muitakin asioita kuin ainoastaan omaa etuaan. 

Arkkitehti on myös muiden kuin taloudellisten arvojen 
puolustaja, joita ovat taiteellisten arvojen lisäksi esimerkiksi ekologisuus 
ja ympäristöystävällisyys. Arkkitehtia kiinnostaa myös miten niissä 
tavoitteissa onnistutaan.4

Arkkitehdeilla on lisäksi ymmärrys ajan eri ilmiöihin ja kyky 
yhdistää eri alueiden asioita ja arkkitehti voisi osallistua vieläkin 
enemmän asiakkaan liiketoiminnan suunnitteluun5. 
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6 RESURSSIT

6.1 Yrityksen pääoma ja resurssit
Tässä tutkimuksessa on pyritty selvittämään, mitkä ovat 
arkkitehtitoimistojen tärkeimmät resurssit ja mitkä niistä ovat 
haastateltujen arkkitehtien mielestä tärkeimmät arkkitehtitoimiston 
menestyksen kannalta. Tässä diplomityössä käytetään resurssien 
luokittelussa kirjallisuudessa esitettyä tapaa jakaa yrityksen pääoma 
aineelliseen ja aineettoman pääomaan, jotka koostuvat yksittäisistä 
aineellisen ja aineettoman pääoman resursseista1. 

Pääoman ja resurssien käsitteitä käytetään usein toistensa 
synonyymeina2, mutta yrityksen pääoma tulkitaan usein yksitäisten 
resurssien muodostamaksi kokonaisuudeksi. Tässä diplomityössä 
puhutaan käsitteiden yksinkertaistamiseksi yrityksen aineellisista 
ja aineettomista resursseista, vaikka niitä voitaisiin kutsua myös 
aineellisen pääoman resursseiksi ja aineettoman pääoman resursseiksi.

Aineellisesta ja aineettomasta puhuminen on siinä mielessä 
rajoittunutta, että usein etenkin aineettomilla resursseilla on paljon 
eri ominaisuuksia ja niiden voitaisiin ajatella kuuluvan useampaankin 
kuin yhteen resurssien alaluokkaan. Kirjallisuudessa onkin esitetty 
käsite osaamispääomasta3, joka yhdistää eri aineellisen ja ainettoman 
pääoman alaluokkiin kuuluvia resursseja. Esimerkiksi osaaminen ei 
ole vain työntekijöiden henkilökohtainen ominaisuus, vaan se liittyy 
oleellisesti myös suhdeverkostoihin ja rakenneresursseihin, kuten myös 
yrityksen käytössä oleviin laitteisiin ja ohjelmistoihin. 

Toinen hiljattain yrityksen pääomaan tuotu uusi käsite on 
organisaation psykologinen pääoma. Se ilmenee organisaatioon 
kuuluvien yksilöiden ja koko yhteisön asenteena, jossa näkyvät muun 
muassa yritteliäisyys, toimeliaisuus ja vastuun ottaminen4.

1 esim. Roos ym., 2004; IC Partners, 2004; Lönnqvist ym., 2005
2 Roos ym., 2006 13
3 Otala, 2008
4 Rauhala ym., 2013 26
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6.2 Mitä resurssit ovat?
Resurssit (engl. resources) tarkoittavat kaikkia yrityksen käytössä olevia 
voimavaroja riippumatta siitä, ovatko ne yrityksen omistuksessa tai 
määräysvallassa vai eivät1. Resursseihin lasketaan yrityksen varallisuus 
sekä sen omistamat ja käytössä olevat hyödykkeet. 

Kun puhutaan yrityksen aineellisesta ja aineettomasta 
varallisuudesta (engl. tangible assets, intangible assets) ja aineellisista 
ja aineettomista hyödykkeistä (engl. tangibles, intangibles), näkökulma 
on kirjanpidollinen, jolloin tarkoitetaan laskentatoimen tunnistamia 
yrityksen omistuksessa tai määräysvallassa olevia voimavaroja. 

Erona varallisuuden, hyödykkeiden ja resurssien käsitteissä on, 
että yrityksen ei tarvitse varsinaisesti omistaa resurssejaan, että se voisi 
hyödyntää niitä arvonluonnissaan2. Esimerkkinä voidaan mainita 
henkilökunnan osaaminen, asenteet ja motivaatio, joita yritys ei 
varsinaisesti omista, mutta jotka kuitenkin ovat tärkeitä voimavaroja.

6.3 Aineelliset ja aineettomat resurssit
Aineellinen pääoma jaetaan perinteisesti kiinteään pääomaan, joka 
muodostuu yrityksen kiinteistä resursseista sekä rahapääomaan, joka 
koostuu yrityksen taloudellisista resursseista ja saatavista3. Aineeton 
pääoma voidaan jakaa kolmeen resurssien pääluokkaan4:

Inhimilliset resurssit sisältävät henkilöstöön liittyvät resurssit, 
joita ovat esimerkiksi yksilöiden kyvyt ja osaaminen. 

Rakenneresurssit sisältävät organisaatioon sitoutuneet 
tekijät ja järjestelmät, joita ovat esimerkiksi arvot ja kulttuuri, 
dokumentoidut toimintatavat ja organisaation hiljainen tieto. 

Suhderesurssit sisältävät kaikki yrityksen ja sen henkilöstön 
muodolliset ja epämuodolliset yhteistyösuhteet ja verkostot. 
Henkilökohtaiset suhteet liittyvät yksittäisiin työntekijöihin, 
mutta ne voidaan silti tulkita organisaation käytössä oleviksi 
voimavaroiksi.

1 Roos ym., 2006 13 
2 Roos ym. 2006, 15
3 IC Partners, 2004 11
4 esim. Roos ym., 2005 13; IC Partners, 2004 11; Lönnqvist ym., 2005 31
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Inhimilliset resurssit Rakenneresurssit    Suhderesurssit
- osaaminen  - prosessit ja järjestelmät - asiakassuhteet
- henkilöominaisuudet - dokumentoitu tieto - yhteistyösuhteet
- asenne   - arvot ja kulttuuri 
- kyvyt   - hiljainen tieto
   - brändi ja maine

Kuva 8  Yrityksen aineettomat resurssit 
 (esim. Roos ym., 2005; IC Partners, 2004; Lönnqvist ym., 2005)

6.4 Liikkeenjohdollinen ja kirjanpidollinen näkökulma

1, 2 Roos ym., 2006 16
3 Roos ym., 2006 15
4 Roos ym., 2006 17

Resurssien tarkempaan luokitteluun on kirjallisuudessa esitetty 
erilaisia tapoja. Roos ja Burgman jakavat kunkin pääluokan resurssit 
edelleen kahteen alaluokkaan sen mukaan, onko niillä kirjanpidollisesti 
aineellinen muoto vai ovatko ne aineettomia1.  

Kirjanpidollisesti aineelliset resurssit ovat luonteeltaan sellaisia, 
että ne ovat helposti dokumentoitavissa2. Näitä ovat esimerkiksi 
kirjalliset sopimukset ja erilaiset dokumentoidut järjestelmät sekä 
toimintatavat. Kirjanpidollisesti aineettomia resursseja ovat esimerkiksi 
henkilökunnan osaamiseen, työilmapiiriin ja yrityksen brändiin liittyvät 
seikat, joita on vaikea dokumentoida, mutta jotka silti ovat yrityksen 
toiminnan kannalta tärkeitä resursseja. 

Yrityksen laskentatoimi tunnistaa perinteisesti kiinteät ja 
taloudelliset resurssit, jolloin on mahdollista, että yritysten johto on 
haluttomampi panostamaan niihin aineettomiin resursseihin, jotka 
eivät näy yrityksen taseessa3. Asiantuntijaorganisaatioiden kannalta 
aineettomat resurssit ovat kuitenkin avainasemassa, vaikka niitä ei 
seuratakaan perinteisen laskentatoimen menetelmin.

Kirjanpidollinen näkökulma resurssien aineellisuudesta tai 
aineettomuudesta ei tarkoita samaa kuin se, onko resursseilla fyysinen 
olomuoto vai ei. On olemassa monia aineettomia resursseja, joilla on 
fyysinen olomuoto, ja vastaavasti monilla aineelliseksi luokiteltavilla 
taloudellisilla resursseilla on aineeton olomuoto4. 
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7 ARKKITEHTITOIMISTON 
RESURSSIT

7.1 Arkkitehtitoimiston resurssien luokittelu
Tutkimuksessa käytetään arkkitehtitoimistojen resurssien luokittelun 
pohjana Burgmanin ja Roosin tapaa jaotella resurssit kirjanpidollisen 
ja liikkeenjohdollisen näkökulman mukaan. Mukaan tarkasteluun on 
valittu kirjallisuudessa esitettyjä esimerkkejä yritysten resursseista sen 
mukaan, mitkä on katsottu oleellisiksi arkkitehtitoimistojen kannalta. 

Resurssien luokittelua on lisäksi täydennetty tutkimuksen 
kuluessa haastatteluissa esiin nousseiden seikkojen perusteella. 
Esimerkiksi referenssikohteet ovat arkkitehtitoimiston kilpailukykyyn 
konkreettisesti vaikuttava resurssi, joka on erityisen tärkeä juuri 
arkkitehtitoimistoille.

             AINEELLISET RESURSSIT                AINEETTOMAT RESURSSIT

    KIINTEÄT                 TALOUDELLISET          INHIMILLISET     RAKENNE-                           SUHDE-
  RESURSSIT                      RESURSSIT             RESURSSIT    RESURSSIT                     RESURSSIT

KIINTEÄ
OMAISUUS

RAHAVARAT 
JA TULOT

OSAAMINEN JA
HENKILÖSTÖ

Näkökulma aineellinen  Helposti dokumentoitavat resurssit, järjestelmät ja toimintatavat.

 Näkökulma aineeton  Vaikeasti mitattavat resurssit, niiden ominaisuudet ja käytön tehokkuus.

RAKENTEET JA
TOIMINTATAVAT

YHTEISTYÖ-
SUHTEET

Kuva 9  Yrityksen resurssit aineellisesta ja aineettomasta näkökulmasta

 (mukaillen Roos ym., 2005)
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7.2 Kiinteät resurssit

”Aineellisten resurssien pitää olla kunnossa.” 
– Robert Trapp3

Kiinteät resurssit: koneet, laitteet, toimitilat

Kirjanpidollinen näkökulma: aineellinen
           – Tietokoneet ja laitteet
           – IT-ohjelmistot
           – Toimitilat ja kalusteet

Kirjanpidollinen näkökulma: aineeton
           – Tuotannonvälineiden joustavuus ja tehokas käyttö
           – Toimitilojen tarkoituksenmukaisuus ja viihtyisyys

Kiinteiden resurssien osuus on arkkitehtitoimiston kaikista resursseista 
pieni1, sillä kuten muissakin asiantuntijaorganisaatioissa, merkittävin 
osa arkkitehtitoimiston resursseista on sitoutunut inhimilliseen 
pääomaan. Siksi arkkitehtitoimiston menestys selittyy ensisijaisesti 
sillä, kuinka hyvin se onnistuu aineettomiin resursseihinsa liittyvissä 
menestystekijöissä. On kuitenkin tärkeää, että aineelliset ja aineettomat 
resurssit ovat keskenään tasapainossa2.

Moni haastateltu arkkitehti korosti, että myös kiinteiden 
resurssien on tärkeää olla kunnossa, vaikka niiden ei koettukaan olevan 
erityisen tärkeä menestystekijä. Syynä on se, että ne eivät luo sellaista 
ainutlaatuista kilpailuetua toimistoille, joiden avulla olisi mahdollista 
erottua kilpailijoista. 

1 Juho Grönholm, haastattelu 2.9.2014
2 Lasse Vahtera, haastattelu 9.9.2014
3 Robert Trapp, haastattelu 2.7.2014
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Tietokoneet, laitteet ja IT-ohjelmistot muodostavat merkittävän osan 
arkkitehtitoimiston kiinteistä resursseista. Tietokoneet on mahdollista 
joko omistaa itse tai hankkia liisausmenettelyllä. 

Liisaaminen kasvattaa taloudellista panostusta, mutta vähentää 
hetkellisiä suuria menoja. Kun joka kuukausi maksetaan sama summa, 
se antaa mahdollisuuden budjetoida1. Erityisesti suurille toimistoille 
käytännöllisyys, helppous ja mukavuus on iso ohjaava tekijä koneiden ja 
ohjelmistojen hankinnassa2. 

Arkkitehtitoimiston on tärkeää pitää huoli, että ohjelmistot ovat 
hyviä ja että koneita on riittävä määrä. Ne ovat toimiston kivijalka, 
joka vaikuttaa suoraan sekä osaamiseen, henkilöihin, rakenteisiin ja 
toimintatapoihin.3 Useat haastatellut korostivatkin, että heille on tärkeää 
käyttää parhaita markkinoilla olevia laitteita ja ohjelmistoja. 

Työvoimakustannuksiin suhteutettuna arkkitehtitoimiston 
tietokoneet ja ohjelmistot ovat päivittäisiltä kustannuksiltaan halpoja4. 
Silti aloittavalle toimistolle kiinteiden resurssien hankkiminen on iso 
ponnistus. Laitteiden ja ohjelmistolisenssien kunnossa pitäminen on 
pienelle toimistolle ”järkyttävä satsaus”5. Isommillekin toimistoille IT-
lisenssien ylläpitokustannukset voivat tuntua suurilta6. On nähtävissä, 
että tulevaisuudessa ohjelmistojen merkitys kasvaa entisestään ja 
koneiden laskee7. Tärkeintä koneissa, laitteissa ja ohjelmistoissa on 
kuitenkin niihin liittyvä osaaminen ja niiden tehokas käyttö. 

Laitteistojen hyödyntämisen tehokkuus on konkreettinen 
arkkitehtitoimiston menestystekijä8.  

Toimitilat vaikuttavat suoraan inhimillisiin resursseihin ja 
rakenneresursseihin, kun työympäristö on mahdollista järjestää 
työskentelyä parhaiten tukevalla tavalla. Toimitilat vaikuttavat myös 
yrityksen suhderesursseihin, kun ihmisiä vierailee toimiston tiloissa.9  
Oman toimitilan omistamisesta on hyötyä silloin, kun se johtaa 
pienempiin kiinteisiin kustannuksiin10. Yleensä arkkitehtitoimistot 
selviävät kuitenkin edullisemmalla toimimalla vuokrakiinteistöissä11. 

1, 2, 6 Samuli Miettinen, haastattelu 1.9.2014
3, 4, 9 Juho Grönholm, haastattelu 2.9.2014
5 Erkko Aarti, haastattelu 28.8.2014
7 Pekka Helin, haastattelu 21.8.2014
8 Ahto Ollikainen, haastattelu 11.8.2014
10 Tomi Perko, haastattelu 1.7.2014
11 Ville Hara, haastattelu 28.7.2014
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7.3 Taloudelliset resurssit

”Jos on riittävä vakavaraisuus, voi toimia 
oman integriteettinsä mukaan rohkeasti.” – 

Samuli Miettinen6

Taloudelliset resurssit: Rahavarat ja tulot

Kirjanpidollinen näkökulma: aineellinen
           – Likvidit varat
           – Saatavat ja tulot eri lähteistä
           – Investoinnit ja lainat

Kirjanpidollinen näkökulma: aineeton
           – Luottoluokitus ja lainanhoitokyky
           – Saatavien ja taseen varmuus

Taloudelliset resurssit nähtiin vastaajien keskuudessa ensisijaisesti 
liiketoiminnan mahdollistajina ja niistä huolehtiminen koettiin yleisesti 
tärkeäksi. Taloudelliset resurssit antavat arkkitehtitoimistolle myös 
joustavuutta markkinatilanteen vaihteluissa1. 

Taloudelliset resurssit palvelevat arkkitehtitoimistossa 
ensisijaisesti inhimillisiä resursseja2, mutta ne vaikuttavat myös 
rakenneresursseihin3. Jos toimistolla on hyvät taloudelliset resurssit, 
työntekijöille on tarjota töitä ja rakenteet on mahdollista pitää 
kunnossa. Toimisto voi myös ottaa projektikohtaisia riskejä ja rakentaa 
prosessit paremmiksi kuin yksittäisissä projekteissa4.

Taloudellisten resurssien riittävyys eli yrityksen vakavaraisuus on 
siinäkin mielessä tärkeää, että sen turvin arkkitehtitoimisto voi toimia 
oman integriteettinsä mukaan rohkeasti. Jos arkkitehtitoimistolla on 
heikot taloudelliset resurssit, on paljon vaikeampaa tehdä ratkaisuja ja 
luopua toimeksiannoista, jotka ovat jo lähtökohdissaan hälyttäviä.5

1  Ahto Ollikainen, haastattelu 11.8.2014
2 Ville Hara, haastattelu 28.7.2014
3, 4 Juho Grönholm, haastattelu 2.9.2014
5, 6 Samuli Miettinen, haastattelu 1.9.2014
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7.4 Inhimilliset resurssit

Inhimilliset resurssit: Osaaminen ja henkilöstö

Kirjanpidollinen näkökulma: aineellinen
           – Työntekijöiden sopimukset
           – Henkilöstön määrä

Kirjanpidollinen näkökulma: aineeton
           – Henkilöstön asenteet, sitoutuminen ja joustavuus
           – Henkilöstön kyvyt, taidot ja osaaminen

1 Pekka Helin, haastattelu 21.8.2014
2 Erkko Aarti, haastattelu 28.8.2014
3, 8 Anna Brunow, haastattelu 28.8.2014
4 Lasse Vahtera, haastattelu 9.9.2014
5 Hannu Jaakkola, haastattelu 14.8.2014
6 Robert Trapp, haastattelu 2.7.2014
7 Jussi Murole, haastattelu 26.6.2014

Henkilökunnan kyvyt, taidot ja osaaminen koettiin yleisesti 
olevan arkkitehtitoimiston tärkein resurssi ja se mainittiin kaikista 
useimmin haastatteluissa. Osaamiseen liittyy taiteellinen, tekninen ja 
yhteistyöosaaminen sekä myös arkkitehdin näkemys ja kyky hallita 
tilannetta1. 

Tärkeää ei ole vain henkilöiden hallussa oleva laadukas 
suunnitteluosaaminen, vaan myös johtamiseen ja liiketoiminta-
ajatteluun liittyvä osaaminen ja henkilöstön yhteistyösuhteet2. 
Inhimillisten resurssien kautta arkkitehtitoimistot saavat käyttöönsä 
työntekijöiden henkilökohtaiset suhdeverkostot3. 

Liiketoiminnalliseen osaamiseen liittyy organisatorinen 
lahjakkuus. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki, mitä toimistolla on pakko 
olla, on hankittu taloudellisesti järkevällä tavalla. Lisäksi toimisto toimii 
ja siellä tehdään oikeita asioita oikealla tavalla.4 

Henkilökunnan monipuolinen osaaminen ja henkilöreferenssit 
auttavat takaamaan arkkitehtitoimistolle vakaan työkannan5. Erityisen 
tärkeitä ovat avainhenkilöt, joiden sitouttamiseen panostetaan6. 
Jos arkkitehtitoimistossa on hyviä tekijöitä, sitä kautta tulee 
menestystä7. Arkkitehtitoimistot kilpailevatkin hyvistä työntekijöistä ja 
arkkitehtitoimiston tulee olla houkutteleva työpaikka8. 
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Henkilöstön osaaminen korostuu erityisesti pienessä toimistossa, 
jossa osaamisen tulee olla monipuolista. Mitä pienempi toimisto, sitä 
tärkeämpää monipuolinen osaaminen on1. 

On myös tärkeää, että työntekijöillä on jatkuvasti mielekästä 
tekemistä, koska muuten hyvät tekijät eivät viihdy pitkään työpaikassa2. 
Yrityksen kilpailukyvyn kannalta tärkeää on myös, että osataan viestiä ja 
myydä asiakkaalle omaa osaamista3. 

Henkilökunnan asenne, sitoutuminen ja joustavuus olivat vastaajien 
mukaan kykyjen ja osaamisen ohella arkkitehtitoimistoille erittäin 
tärkeitä tekijöitä menestyksen kannalta. 

Henkilökunnan sopimukset vaikuttavat suoraan työntekijöiden 
asenteisiin, sitoutumiseen ja joustavuuteen. Kun toimiston työntekijät 
luottavat, että työpaikka on varma ja että työtä tehdään reiluilla ehdoilla 
ja oikeansuuruisella palkalla, on myös asenne ja sitoutuminen sekä 
sitä kautta henkilökunnan joustavuus parempaa. Jos työnantaja vaatii 
joustavuutta väärällä tavalla, se tuhoutuu helposti.4

Moni haastateltu arkkitehti kertoi, kuinka aiemmin 
arkkitehtitoimistoissa ei suosittu kirjallisia työsopimuksia, koska 
siten ajateltiin olevan helpompaa sopeuttaa henkilökunnan määrää 
ja työaikoja siihen, kuinka paljon työtä on kulloinkin tarjolla. 
Ennen oli myös yleistä, että pienet toimistot eivät huolehtineet 
työnantajavelvoitteista, mutta nykyisin asia on muuttunut5. 
 

”Osaava henkilökunta on ydin – tärkein 
resurssi arkkitehtitoimistossa.” 

– Tomi Perko6

1, 3  Ahto Ollikainen, haastattelu 11.8.2014
2 Yrjö Suonto, haastattelu 11.8.2014
4 Juho Grönholm, haastattelu 2.9.2014
5 Lasse Vahtera, haastattelu 9.9.2014
6 Tomi Perko, haastattelu 1.7.2014
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7.5 Rakenneresurssit

”On tärkeintä, että homma hoituu tehokkaasti.” 
– Jussi Murole5

1, 2  Kalle Soini, haastattelu 5.8.2014
3 Pekka Helin, haastattelu 21.8.2014 
4 Tomi Perko, haastattelu 1.7.2014
5 Jussi Murole, haastattelu 26.6.2014

Rakenneresurssit: Rakenteet ja toimintatavat

Kirjanpidollinen näkökulma: aineellinen
           – Tietokannat
           – Laatujärjestelmä
           – Suunnitteluohjeet ja dokumentoitu tieto
           – Prosessit
           – IT-järjestelmät           
           – Aineettomat oikeudet
           – Referenssit

Kirjanpidollinen näkökulma: aineeton
           – Yrityksen maine, brändi ja uskottavuus
           – Arvot, kulttuuri ja työilmapiiri
           – Dokumentoimaton ja hiljainen tieto

Rakenneresurssit liittyvät oleellisesti työtapoihin ja mahdollistavat työn 
tehokkaan järjestämisen. Järjestelmien ja prossien tulee olla sujuvia, 
jotta työntekijät kokevat, että niistä on hyötyä heidän omassa työssään1.
Lisäksi rakenneresurssien tulee olla sellaisia, että niitä voidaan koko 
ajan kehittää, muuttaa ja hienosäätää työn vaatimusten mukaan2. 

Tietokannat liittyvät arkkitehtitoimiston prosesseihin ja tehokkaisiin 
työtapoihin. Työskentely on tehokasta, kun oikeat asiat on järjestetty 
yksinkertaisesti. Tietyt tiedot pitää olla helposti saatavilla3. Kun 
perusrakenteet ovat kunnossa, uuden työntekijän saa ajettua 
nopeastikin sisään4. 



70

Laatujärjestelmä on tärkeä olla olemassa, sillä sitä muun muassa 
arvioidaan usein tarjousten yhteydessä1. Tilaaja ei kuitenkaan 
välttämättä osaa arvioida laatujärjestelmän tasoa tai sitä, miten 
sitä käytetään. Vaatimalla sen olemassaoloa pyrkii tilaaja saamaan 
varmuuden suunnittelun laadusta ja minimoimaan siten omat riskinsä2.

Jotkut haastatelluista arkkitehtitoimistoista sanoivat 
myös käyttävänsä toiminnanohjausjärjestelmää, mikä helpottaa 
projektien ohjausta ja niihin liittyvien tunnuslukujen seuraamista. 
Laatujärjestelmän, IT-järjestelmien ja toiminnanohjauksen 
kehittäminen koettiin yleisesti tärkeiksi asioiksi arkkitehtitoimiston 
käytännön työn kannalta.

Kirjanpidollisesti aineelliset rakenneresurssit eivät olleet 
haastateltujen mielestä varsinaisia arkkitehtitoimiston menestystekijöitä, 
vaikka ne ovat aineellisten resurssien tapaan asioita, joiden täytyy olla 
kunnossa. Kilpailukyvyn kannalta huomattavasti tärkeämpiä ovat 
luonteeltaan aineettomat rakenneresurssit.

Referenssit mainittiin usein yhdeksi arkkitehtitoimiston keskeisimmistä 
resursseista. Tilaajat katsovat referenssit aina ensin, ja ne ovat siksi 
tavattoman tärkeitä3. Referenssikohteiden sijaan toinen keino saada 
toimeksiantoja on voittaa suunnittelukilpailuja4. 

Referenssit kohdistuvat myös henkilöihin eli siihen, kuinka monta 
kertaa henkilöt ovat olleet pääsuunnittelijoina ja projektinvetäjinä5. 
Henkilöreferenssit liittyvät myös suhderesursseihin, sillä usein 
vaativissa hankkeissa tilaajat haluavat projekteihin arkkitehtitoimistosta 
kokeneet ja tutut henkilöt6. 

Referenssikohteet ovat tärkeä menestystekijä myös siltä 
kannalta, miten tilaaja on kokenut, että työ on edennyt ja ollut 
hallinnassa7. Tilaajan tavoitteiden täyttäminen, aikataulujen pitävyys 
ja virheettömät suunnitelmat takaavat toimistolle hyvän maineen8. 
Arkkitehtisuunnittelussa kustannusten säästö saavutetaan pitkälti 
tiedonkululla ja aikataulujen pitävyydellä9.
 

1, 7, 8 Hannu Jaakkola, haastattelu 14.8.2014
2 Ville Hara, haastattelu 28.7.2014
3 Pekka Helin, haastattelu 21.8.2014
4, 9 Lasse Vahtera, haastattelu 9.9.2014
5 Tomi Perko, haastattelu 1.7.2014
6 Robert Trapp, haastattelu 2.7.2014
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Brändi on arkkitehtitoimiston erittäin arvokas aineeton 
resurssi1.  Brändi sisältää myös yrityksen logon ja visuaalisen 
ilmeen. Myös tuotteen ja palveluiden laatu, henkilöstö, kaikki 
markkinointitoimenpiteet sekä se, miten yritys sijoittuu markkinoilla 
vaikuttavat brändin menestymiseen ja kehittymiseen.2  

Arkkitehtitoimiston brändi liittyy myös suhderesursseihin3 
eli siihen, miten arkkitehtitoimiston näyttäytyy tilaajille ja muille 
sidosryhmilleen. Mielikuva yksittäisistä ihmisistä voi vaikuttaa 
asiakkaan kuvaan koko yrityksestä4.

Arvot, kulttuuri ja työilmapiiri liittyvät kiinteästi yrityksen 
henkilöstöön. Johtajuuskouluttaja Annu Palmun mukaan työyhteisö on 
koko yrityksen toiminnan perusta. Se, miten ihmiset kommunikoivat 
ja jakavat tietoa, on koko yritystoiminnan sokkeli5. Tämä pätee 
haastattelujen perusteella erityisen hyvin arkkitehtitoimistoihin, sillä 
suuri osa arkkitehtitoimiston henkilöstöön sitoutuneesta osaamisesta on 
hiljaista tietoa ja dokumentoimattomia toimintatapoja. 

Kuten yleensäkin asiantuntijaorganisaatioissa, myös 
arkkitehtitoimistoissa on erittäin tärkeää, että tieto kulkee 
työntekijöiden välillä, jolloin organisaation hiljainen tieto on 
mahdollista saada käyttöön. 

On tärkeää, että työilmapiiri on hyvä, arvostava ja työorientoitu-
nut, jolloin fokus suuntautuu itse työhön, eivätkä muut asiat häiritse 
luovaa työtä. Arkkitehdin tulee myös kokea työnsä kulttuurityöksi6. 

Työilmapiirin syntymiseen vaikuttaa myös fyysinen työympäristö, 
johon sisältyy toimitilan lisäksi myös laitteet ja ohjelmistot. 
Työympäristö ja työvälineet tulee hallita ja järjestää niin, että ne tukevat 
mielekästä työntekoa.7

1, 4 Elias, 2010 125
2 Jannuzzi, 2010 65
3 Juho Grönholm, haastattelu 2.9.2014
5 http://www.hs.fi/elama/a1413949596498, 25.10.2014
6, 8 Pekka Helin, haastattelu 21.8.2014 
7 Samuli Miettinen, haastattelu 1.9.2014

”Hiljainen tieto on kuin 
pimeä aine fysiikassa.” 

– Pekka Helin8
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7.6 Suhderesurssit

Suhderesurssit: Yhteistyösuhteet

Kirjanpidollinen näkökulma: aineellinen
           – Sopimukset asiakkaiden kanssa
           – Sopimukset suunnittelukumppaneiden kanssa
           – Sopimukset tuotekehitys- ja teknologiakumppaneiden kanssa

Kirjanpidollinen näkökulma: aineeton
           – Asiakastyytyväisyys ja asiakasuskollisuus
           – Henkilökohtaiset suhteet asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin
           – Henkilökohtaiset suhteet muihin arkkitehteihin
           – Henkilökohtaiset suhteet muihin suunnittelijoihin

Asiakastyytyväisyys saattaa johtaa asiakasuskollisuuteen1, mutta ei 
aina. Tyytyväisetkin asiakkaat saattavat ilmoittaa, että päättivät kokeilla 
toista arkkitehtia2. Asiakasuskollisuus liittyy myös henkilökohtaisiin 
suhteisiin. Useampi vastaaja mainitsi, että erityisesti isoille tilaajille 
henkilökohtainen kontakti on tärkeää. 

Arkkitehdin kyky luoda verkostoja oli aiemmin yksi keskeisimmistä 
arkkitehtitoimiston menestystekijöistä, mutta henkilökohtaisten 
verkostojen merkitys on viime aikoina muuttunut. Nykyään suuri osa 
isoista toimeksiannoista saadaan HILMA:n kautta.3 

Moni haastatelluista arkkitehdeista totesikin, että henkilökohtai-
sista suhteista ei ole ollut heidän omalle toimistolleen suurta hyötyä 
uusien toimeksiantojen saamisessa. Arkkitehdin kyky hankkia ystäviä ja 
luoda verkostoja oman ammattialan ulkopuolelta helpottaa silti edelleen 
monissa tapauksissa töiden saamista4.

Asiakassuhteistakaan ei ole apua, jos ei tee hyvää työtä5. Monet 
vastaajista sanoivat, että parasta asiakastyötä on se, että tehdään työ 
mahdollisimman hyvin ja toivotaan, että asiakas olisi tyytyväinen ja 
tilaisi uudestaan. 

Suhtautuminen asiakassuhteiden hoitoon vaihteli kuitenkin 
hyvin paljon toimistoittain. Osa vastaajista sanoi panostavansa 

1 Ville Hara, haastattelu 28.7.2014
2, 5 Pekka Helin, haastattelu 21.8.2014
3, 4 Lasse Vahtera, haastattelu 9.9.2014
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hyvinkin aktiivisesti sekä yhteydenpitoon vanhojen asiakkaiden 
kanssa että uusasiakashankintaan. Osa haastatelluista taas koki, että 
asiakassuhteiden hoitaminen häiritsee muuta työtä. Asiakkaisiin 
ei aina haluta ottaa yhteyttä, jos oma tilanne ei mahdollista uusien 
toimeksiantojen ottamista. 

Vaikka verkostoituminen oman ammattialan ulkopuolella 
on tärkeää, arkkitehdeille on myös edelleen tärkeää verkostoitua 
kollegoiden kanssa. Erityisen tärkeää se on pienille toimistoille1. Pienet 
toimistot eivät usein uskalla palkata hyväpalkkaisia työntekijöitä, 
mutta verkostoitumisen avulla ne voivat saada käyttöönsä tarvittavan 
työpanoksen2. 

On myös tärkeää, että arkkitehdilla on hyvät ja 
luottamukselliset välit kaavoittajiin ja muihin sidosryhmiin, kuten 
rakennusosateollisuuteen3.

”Asiakastyytyväisyys on myös yksi menestystekijä, tai 
yhdenlaista menestystä. Ja se saattaa johtaa pysyviin 
asiakassuhteisiin, ja sitä kautta taloudelliseen 
menestykseen.”     
– Ville Hara4    

1 Jussi Murole, haastattelu 26.6.2014
2 Yrjö Suonto, haastattelu 11.8.2014
3 Pekka Helin, haastattelu 21.8.2014
4 Ville Hara, haastattelu 28.7.2014
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MENESTYSTEKIJÄT
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8 MENESTYSTEKIJÄT

8.1 Menestystekijät käsitteenä
Menestystekijä on yleinen ja monikäyttöinen käsite, jota voidaan käyttää 
mukaan melkein mistä tahansa yrityksen toiminnan menestykseen 
vaikuttavasta ilmiöstä tai asiasta1. Tässä tutkimuksessa käytetyn 
määritelmän mukaan menestystekijät ovat kuitenkin niitä asioita, 
joissa organisaation tulee onnistua, jotta se voi toteuttaa strategiansa 
menestyksekkäästi. Joskus sellaisista avaintekijöistä, joilla on erityisesti 
saavutettava korkea suoritustaso, käytetään myös termiä kriittinen 
menestystekijä.2 Lönnqvistin mukaan menestystekijät liittyvät yrityksen 
resursseihin ja siihen toimintaan, jolla yritys hyödyntää, kehittää tai 
hankkii uusia resursseja3. 

Menestystekijän käsitteeseen liittyy oleellisesti se, että ne 
ovat sellaisia tekijöitä, joilla on todellista vaikutusta organisaation 
menestykseen. Joskus voi olla tilanteita, joissa organisaatiot eivät 
ole onnistuneet määrittämään todellisia menestystekijöitään, jolloin 
ne saattavat mitata asioita, jotka antavat mielenkiintoista tietoa 
organisaation suorituskyvystä, mutta joilla ei ole varsinaista merkitystä 
yrityksen menestyksen kannalta4. Menestystekijöiden määrittämisen 
hyödyt tulevat täysimääräisesti esiin vasta, kun niitä voidaan käyttää 
toiminnan kehittämisen ja johtamisen apuvälineinä. Tämä edellyttää, 
että niitä tulee kyetä seuraamaan. 

Kirjallisuudessa menestystekijät liitetään usein organisaation 
suorituskyvyn mittaamiseen, kun taas yrityksen pääoma liitetään 
yrityksen arvon määrittämiseen5. Joissain yhteyksissä menestystekijöitä 
kutsutaan myös suoritustekijöiksi, kun niillä on suora välitön vaikutus 
prosessin suorituskykyyn. Menestystekijä-käsitettä käytetään kuitenkin 
yleensä asioista, jotka liittyvät yrityksen tärkeisiin sisäisiin tekijöihin.6 

1, 4 Lönnqvist, 2004 42
2 Lönnqvist ym., 2006 13
3 Lönnqvist, 2004 46
5 Lönnqvist, 2004 23
6 Laamanen & Tinnilä, 2009 112
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Menestystekijät voivat joskus käsitteenä sekoittua asioihin, 
jotka eivät ole organisaation sisäisiä tai sen omasta suorituskyvystä 
riippuvaisia, kuten esimerkiksi talouden suhdanteet ja koulutettujen 
työntekijöiden saatavuus. Organisaation kyky onnistua luovimaan 
suhdanteiden muutoksissa ja saada houkuteltua itselleen parhaat 
työntekijät voivat silti olla tärkeitä yrityksen menestystekijöitä. 

Lipiäinen käyttääkin jaottelua, jossa menestykseen vaikuttavat 
tekijät jaetaan yrityksen ulkoisiin ja sisäisiin tekijöihin1. Ulkoisia 
tekijöitä ovat Lipiäisen määritelmän mukaan yritystoimintaa ulko-
puolelta mahdollistavat, ohjaavat ja säätelevät tekijät. Vaikka ulkoiset 
tekijät olisivatkin kaikille toimialan yrityksille samat, eri yritysten 
menestyksessä on silti eroja, ja ne selittyvät yritysten sisäisillä tekijöillä. 

Lipiäisen mukaan yrityksen sisäiset tekijät selittävät sen, onko 
liiketoiminta kannattavaa vai ei2. Liiketoiminnan kannattavuus 
varmistaa toiminnan jatkumisen ja luo edellytyksiä toiminnan 
laajentamisen rahoittamiseen. Kannattamaton liiketoiminta johtaa 
ilman onnistuneita korjausliikkeitä toiminnan hiipumiseen ja lopulta 
loppumiseen.3  

8.2 Menestystekijöiden luokittelu
Menestystekijät luokitellaan perinteisesti taloudellisiin ja ei-talou-
dellisiin menestystekijöihin, jotka edelleen voivat olla luonteeltaan 
aineellisia tai aineettomia. Aineelliset menestystekijät liittyvät usein 
kannattavuuteen ja tuotantoon, ja niitä on usein helpompi mitata kuin 
aineettomia menestystekijöitä.4

Kuvaan 10 on koottu kirjallisuudessa esiintyviä esimerkkejä eri 
tyyppejä edustavista menestystekijöistä. Jaottelu on summittainen, 
sillä jotkut esimerkkien aineellisista menestystekijöistä sisältävät  
aineettomia elementtejä ja päinvastoin. Esimerkiksi joillain 
aineettomilla tekijöillä voi olla rahassa mitattava tarkka arvo.

1, 2 Lipiäinen, 2000 11 
3 Lipiäinen, 2000 12
4 Lönnqvist, 2004 43
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8.3 Asiantuntijaorganisaation menestystekijät
Asiantuntijaorganisaatioissa henkilöstön osaaminen ja muut 
aineettomat menestystekijät korostuvat1. Vaikka menestystekijät 
ovat vahvasti sidoksissa kunkin asiantuntijaorganisaation visioon, 
strategiaan ja toimintaympäristöön, voidaan silti löytää joitain yleisiä 
asiantuntijatyön luonteelle ominaisia menestystekijöitä2:

1 Lönnqvist ym., 2006 54
2 Laitila, 2002 20

           – Tuotosten laatu
           – Ajanhallinta ja ajankäytön tehokkuus
           – Tieto ja osaaminen
           – Työntekijän ja organisaation tarpeiden yhteensopivuus
           – Hyvä työilmapiiri
           – Kiinteä yhteistyö asiakkaiden kanssa
           – Tiedon muunnosprosessien hyödyntäminen
           – Tiedon virtaus suhdeverkostoissa

Kuva 10 Menestystekijöiden luokittelu ja yleisiä menestystekijöitä (Lönnqvist, 2004 43)
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Tuotosten laatu on asiantuntijatyössä usein ensisijainen tavoite. 
Vähimmäislaadun sijasta pyritään ihanteelliseen laatutasoon tai jopa 
enimmäislaatuun.1

Ajanhallinta ja ajan käytön tehokkuus on asiantuntijatyön 
tuottavuuden kannalta keskeistä. Luovan asiantuntijatyön luonteesta 
johtuen käytetty aika ei aina korreloi työn tulosten kanssa ja luoviin 
vaiheisiin on varattava paljon aikaa. Asiantuntijan tulisi keskittyä 
olennaiseen ja kohdistaa rajallinen aikansa varsinaiseen työtehtävään, 
joissa hänellä on suurin asiantuntemus.2

Tieto ja osaaminen on asiantuntijan tärkein resurssi, ja niitä on 
kehitettävä jatkuvasti, sillä nopean teknologisen kehityksen vuoksi 
asiantuntemus voi vanheta joillain aloilla nopeasti. Asiantuntijatyö 
vaatii työntekijältä kutsumuksenomaisen kipinän itsensä ja ammatti-
taitonsa kehittämiseksi.3

Työntekijöiden ja organisaation tarpeiden yhteensopivuus on 
tärkeää organisaation menestyksen kannalta. Työn kiinnostavuus 
on tärkeä motivaation lähde asiantuntijalle ja siksi organisaation ja 
työntekijän tarpeet on saatava kohtaamaan. Työnteijöiden motivaatio 
on asiantuntijaorganisaation tärkeä menestystekijä.4

Hyvä työilmapiiri on keskeinen asiantuntijan motivaatioon vaikuttava 
tekijä. Myös luovuus vaatii viihtyisää ja innostavaa ilmapiiriä.5

Kiinteä yhteistyö asiakkaiden kanssa on tärkeää, että asiantuntija 
tunnistaisi sellaisetkin asiakkaan tarpeet, mistä hän ei itse osaa ilmaista.6

Tiedon virtaus suhdeverkostossa tarkoittaa sitä, että läheisemmät 
suhteet yksilöiden välillä on, sitä paremmin tieto välittyy ja myös 
hiljaisen tiedon siirtyminen on mahdollista. Siksi ihmisten välillä tulee 
olla paljon yhteyksiä.7 

1, 2 Laitila, 2002 20
3–6 Laitila, 2002 21
7 Laitila, 2002 19
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8.4 Menestystekijät ja kilpailuetu
Kilpailuetu eroaa käsitteenä menestystekijöistä siten, että kilpailuedut 
ovat sellaisia ulospäin näkyviä tekijöitä, jotka erottavat organisaation 
palvelut, tuotteet ja toiminnan muista kilpailijoista asiakkaan silmissä. 
Esimerkiksi alhaiset tuotantokustannukset voi olla organisaation 
menestystekijä, jota vastaava kilpailuetu voi olla halvat hinnat.1

Yrityksen menestyksekäs toiminta perustuu erityisesti kykyyn 
luoda vaikeasti jäljiteltävä kilpailuetu2, jonka avulla yritys pystyy 
erottumaan kilpailijoistaan. Todellisessa kilpailukyvyssä yhdistyy 
teknologiaan, markkinointiin ja organisaatioon liittyvät kyvyt ja 
osaaminen3.

1 Laamanen & Tinnilä, 2009 112
2, 3 Tikkanen ym., 2008 16
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9 ARKKITEHTITOIMISTON 
MENESTYSTEKIJÄT 

9.1 Menestystekijöiden tutkiminen
Diplomityöhöni liittyvissä haastatteluissa nousi esiin sekä aineettomia 
että aineellisia tekijöitä, jotka koettiin tärkeiksi arkkitehtitoimistojen 
menestyksen kannalta, mutta pääpainon koettiin hyvin vahvasti olevan 
aineettomissa menestystekijöissä. 

Haastateltavilta kysyttiin ensin, mitä he pitivät tärkeimpinä 
arkkitehtitoimiston kilpailukykyyn vaikuttavina tekijöinä ilman, että 
esitettiin etukäteen määriteltyjä vaihtoehtoja, mistä valita. Tällä pyrittiin 
saamaan selville niitä asioita, jotka tulivat ensimmäisenä haastateltujen 
mieleen ja joita sillä perusteella voitiin pitää kaikkein tärkeimpinä. 
Tämän jälkeen haastatelluille näytettiin luokittelu arkkitehtitoimiston 
yleisimmistä resursseista ja heitä pyydettiin arvioimaan niiden 
tärkeyttä.

9.2 Arkkitehtitoimiston tärkeimmät resurssit
Arkkitehtitoimiston tärkeimpinä pidetyt resurssit liittyvät tavalla tai 
toisella henkilöstöön. Henkilökunnan lisäksi toisena tekijänä erottuivat 
referenssit, mitkä ovat toimeksiantojen saamisen kannalta erittäin 
tärkeitä. Referensseihin sisältyvät sekä henkilöreferenssit että toteutetut 
suunnitelmat. 

Henkilökuntaa ja sen hallussa pitämiä kykyjä, taitoja ja osaamista 
pidettiin vastaajasta riippumatta keskeisinä arkkitehtitoimiston 
menestyksen kannalta. Myös yrityksen arvot, kulttuuri ja työilmapiiri 
ovat johdettavissa henkilöstöön. 

”Kaikki lähtee henkilöstöstä.” 
– Jussi Murole1

1 Jussi Murole, haastattelu 26.6.2014
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Arkkitehtitoimiston maineen ja uskottavuuden voidaan tulkita 
syntyvän henkilöstön ja referenssikohteiden yhteisvaikutuksista. 
Henkilöstön osalta siihen vaikuttaa myös työntekijöiden suhdeverkos-
tot, sillä arkkitehtitoimiston uskottavuus ja maine syntyy pitkälti siitä, 
kuinka henkilöstö näyttäytyy asiakkaille ja muille sidosryhmille.

9.3 Arkkitehtitoimiston muita menestystekijöitä
Resursseihin liittyvien menestystekijöiden lisäksi haastatteluissa nousi 
esiin myös muita ensiavoisen tärkeinä pidettyjä menestystekijöitä, 
jotka liittyivät arkkitehtitoimiston asiakassuhteisiin, työntekijöiden 
asenteisiin, ja toisaalta myös suunnittelun ja palvelun laatuun. 
Useimmin mainittuja näistä olivat:

Haastattelujen perusteella arkkitehtitoimiston 
tärkeimmät resurssit ovat:

-   Henkilöstön kyvyt, taidot ja osaaminen
-   Referenssit
-   Maine, brändi ja uskottavuus
-   Arvot, kulttuuri ja työilmapiiri
-   Dokumentoimaton ja hiljainen tieto

Kuva 11 Arkkitehtitoimiston tärkeimmät resurssit haastateltujen arkkitehtien mukaan

           - Luottamus asiakassuhteissa ja toimiston sisällä sekä myös 
 kollegoiden ja muiden sidosryhmien kanssa toimimisessa.

           - Intohimo arkkitehtuurin tekemiseen.

           - Ammatillinen rehellisyys ja tinkimättömyys eli kyky toimia 
 rohkeasti omien arvojensa mukaan.

           - Tuotoksen laatu eli korkealuokkaiset suunnittelutuotteet ja   
 palvelut.

           - Kyky hyödyntää ja kehittää resursseja omassa toiminnassa  
 työyhteisön sisäisen kulttuurin ja yhteistyön avulla.
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Luottamus
Henkilöstöön liittyvien tekijöiden ohella kaikkein tärkeimmäksi 
menestystekijäksi arkkitehtitoimiston liiketoiminnan kannalta arvioitiin 
luottamuksen saavuttaminen sekä toimiston sisällä että asiakkaiden ja 
muiden sidosryhmien kanssa toimimisessa.

Luottamuksen synnyttäminen tilaajiin on sitä, että asiakkaat 
uskovat, että arkkitehtia tarvitaan ja arvostetaan ja että arkkitehti osaa 
tehdä paremmin kuin mitä tilataan.1 

Asiakassuhteet ovat arkkitehtitoimistolle hyvin hienovarainen 
asia. Arkkitehtuurissa puhutaan sekä järjen että inhimillisyyden asioista. 
Asiakkaan kanssa on löydettävä molempiin kohtuullinen lopputulos. 
Luottamus on se tapa, millä asiaa lähestytään. Silloin pitää päästä 
luottamukselliseen keskusteluun asiakkaan kanssa.2

Luottamus on saavutettava joka projektissa uudestaan. Siihen 
liittyy, että pystytään täyttämään asiakkaan odotukset onnistumisesta. 
Asiakkaan pitää kokea saavansa sen lisäksi myös jotain lisäarvoa, jota 
arkkitehti voi tuoda hankkeeseen. Yrityksen kustannustehokkuus, 
ajankäyttö ja resursointi ovat arkkitehtitoimiston toiminnan 
perustekijöitä, mutta luottamus, jonka arkkitehti saavuttaa asiakkaan 
kanssa, on se tekijä, miksi asiakkaat palaavat.3

Arkkitehdin tulee tunnistaa, milloin asiakkaan kanssa on päästy 
kumppanuussuhteeseen ja milloin kyseessä on palveluntuottaja–
tilaaja -suhde. Sen perusteella tulee pyrkiä rakentamaan asiakassuhde 
sellaiseksi, että siinä tavoitetaan kumppanuus ja luottamus.4

Asiakassuhteiden luottamuksellisuuden lisäksi 
arkkitehtitoimistoille on tärkeää luottamus sekä työntekijöiden välillä 
työympäristössä että työnantajan ja työntekijöiden välillä, ja myös 
luottamus ammattikunnan sisällä kollegoihin.5

1 Pekka Helin, haastattelu 21.8.2014
2, 5 Samuli Miettinen, haastattelu 1.9.2014
3, 4 Kalle Soini, haastattelu 5.8.2014
6 Jussi Murole, haastattelu 26.6.2014

”On tärkeää, että asiakas pystytään yllättämään.” 
– Jussi Murole6
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Intohimo 
Arkkitehtitoimiston menestyksessä on tärkeää intohimo arkkitehtuurin 
tekemiseen, ei vain liiketoimintaan1.

 Arkkitehtuuri poikkeaa muusta liiketoiminnasta ja vertautuu 
henkiseltä lähestymistavaltaan taiteeseen ja tieteeseen. Niillä, jotka 
tekevät suunnittelussa luovan panoksen, täytyy olla suuri henkinen 
kapasiteetti ja intensiivinen suhtautuminen arkkitehtuuriin.2 

1 Hannu Jaakkola, haastattelu 14.8.2014 
2, 3 Pekka Helin, haastattelu 21.8.2014
4–7 Kalle Soini, haastattelu 5.8.2014

Ammatillinen rehellisyys ja tinkimättömyys
Ammatillinen rehellisyys ja tinkimättömyys näkyy esimerkiksi 
menestyneiden kansainvälisten toimistojen työn jäljessä4. 

Ammatillisella rehellisyydellä ja tinkimättömyydellä tarkoitetaan 
sitä, että arkkitehdilla on vahva ammattietiikka ja arvot sekä uskallus 
toimia niiden mukaisesti, vaikka se tarkoittaisikin vaikeita päätöksiä 
ja toimeksiannoista kieltäytymistä. Monet vastaajista sanoivat, että he 
joutuvat usein kieltäytymään asiakkaan ehdottamista toimeksiannoista. 

Syiksi toimieksiannoista kieltäytymiselle mainittiin se, jos asiakas 
ei ole valmis panostamaan riittävään laatuun sekä se, jos projekti ei 
vastaa arkkitehdin käsitystä siitä, mikä on eettisesti, moraalisesti, 
sosiaalisesti tai taloudellisesti kestävää. Yksi arkkitehtitoimiston 
menestystekijöistä on se, että toimisto kykenee kieltäytymään 
lähtemästä mukaan sellaiseen palveluntuottamiseen, joka ei vastaa 
yrityksen omia arvoja5. 

Useampi vastaaja mainitsi myös, että tilaajat yrittävät usein 
saada arkkitehdin tuottamaan suunnitelmia hinnoilla, jotka eivät ole 
taloudellisesti kannattavia arkkitehtitoimistoille. Erityisesti uusien 
arkkitehtitoimistojen on joskus hyvin vaikea päästä näyttämään 
osaamisensa, jolloin joudutaan tekemään puoli-ilmaista suunnittelua, 
mitä jotkut asiakkaat pyrkivät käyttämään hyväkseen6. Uudelle 
toimistolle on tärkeää löytää riittävä määrä asiakkuuksia, jotta ei olla 
yhden tai kahden asiakkaan varassa7.

”Arkkitehdilla pitää olla draivi pyrkiä tekemään 
parempaa kuin muut aiemmin.” – Pekka Helin3
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Tuotoksen ja palvelun laatu
Kyky voittaa arkkitehtuurikilpailuja vankan suunnitteluosaamisen 
avulla on yksi mahdollinen tapa menestyä1. Suomessa on toimistoja, 
jotka menestyvät voittamalla kilpailuja ja olemalla taiteellisesti 
arvostettuja ja korkealuokkaisia arkkitehteja2.  

Pyrkimyksellä menestyä suunnittelukilpailujen kautta on 
kuitenkin riskinsä, sillä useat haastatelluista arkkitehdeista mainitsivat, 
että arkkitehtuurikilpailuja järjestetään nykyään vähemmän kuin 
aikaisemmin. Useampi vastaaja mainitsi myös, että Suomessa on 
kansainvälisestikin ajateltuna erittäin korkea arkkitehtisuunnittelun 
osaamisen taso, mikä tekee toimeksiantojen hankkimisesta 
arkkitehtikilpailujen kautta hankalaa. 

Paras arkkitehtuuri ei aina ole arkkitehtitoimiston taloudellisen 
menestyksen tae3. Mielikuva laadusta voi jopa kääntyä toimistoa 
vastaan4. Vaarana on, että asiakkaat yhdistävät laadukkaan arkki-
tehtuuriin korkeaan hintaan, jolloin he eivät edes ota yhteyttä liian 
taiteelliseksi arvioimaansa arkkitehtiin. Useampi vastaajista silti sanoi, 
että on tärkeää yllättää asiakas positiivisesti ja tarjota korkeaa laatua 
silloinkin, kun sitä ei erikseen vaadita. 

Tuotoksen laatuun liittyy myös se, miten työ on edennyt ja 
miten se on hallinnassa. Arkkitehti ei voi pärjätä vain ideoilla, vaan 
ne pitää viedä loppuun asti byrokratiaviidakossa, mihin tarvitaan 
erikoisosaamista eri alueilta5. Joidenkin tilaajien ja konsulttitoimistojen 
näkökulmasta projektinhallinta on arkkitehdin tärkein tehtävä6. 

Palvelun laatuun liittyy myös asiakkaan liiketoiminnan 
ymmärtäminen. Vaikka arkkitehtitoimistolla olisi yhtä hyvät tuotteet, 
prosessit, järjestelmät ja aikataulutus kuin muillakin, ymmärtämällä 
asiakkaan liiketoimintaa sekä asiakkaan omien asiakkaiden 
liiketoimintaa arkkitehtitoimisto voi erottautua kilpailijoistaan7.

1 Lasse Vahtera, haastattelu 9.9.2014
2, 7 Kalle Soini, haastattelu 5.8.2014 7 
3 Tomi Perko, haastattelu 1.9.2014
4, 8 Ville Hara, haastattelu 28.7.2014
5 Ahto Ollikainen, haastattelu 11.8.2014
6 Jussi Murole, haastattelu 26.6.2014

”Ihme, että Suomessa on näin korkeatasoista arkkitehtuuria.” 
– Ville Hara8
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Kyky hyödyntää ja kehittää resursseja
Yksi tärkeimmistä arkkitehtitoimiston menestystekijöistä on se, miten 
pystytään hyödyntämään työntekijöiden kyvyt, taidot, osaaminen ja 
hiljainen tieto1. Edellytys henkilöstöön liittyvien menestystekijöiden 
hyödyntämiselle on kulttuuri, jonka ihmiset luovat toimistoon, mikä 
johtaa työntekijöiden väliseen yhteistyöhön2. Yhteistyökyky on myös 
yksi arkkitehtitoimiston menestyksen kulmakivistä3.

Inhimillisten resurssien johtamisessa on tärkeää, että johto 
kykenee sijoittamaan ihmisiä sinne, missä he ovat parhaimmillaan4. 
Ihmisten osaamisen taitojen arviointi ja hallinnointi on kuitenkin 
vaikeaa5. 

Myös yleisen laadun hallinnan tulee olla kunnossa, jolloin se, mitä 
tuotetaan, tehdään hallitusti6. Tällöin toimisto pystyy vuodesta toiseen 
parantamaan palvelun ja arkkitehtuurin laatua. 

”Oma mielipide on että arkkitehtitoimiston 
ehdottomasti tärkein menestystekijä on se 

kulttuuri, minkä se porukka onnistuu luomaan 
omaan työyhteisöönsä. Se on tärkein tekijä. 

Kun sulla on vahva kulttuuri, siitä kulttuurista 
vasta syntyy yhteistyö. Ja kun se yhteistyö toimii, 

vasta sen jälkeen sä pystyt hyödyntämään niitä 
menestystekijöitä saavuttaaksesi niitä onnistumisia.” 

– Kalle Soini7

1, 6 Ilkka Salminen, haastattelu 20.8.2014 
2, 7 Kalle Soini, haastattelu 5.8.2014
3 Hannu Jaakkola, haastattelu 14.8.2014
4 Pekka Helin, haastattelu 21.8.2014
5 Juho Grönholm, haastattelu 2.9.2014
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9.4 Henkilöstön osaamisen seuraaminen
Tutkimuksen perusteella arkkitehtitoimistoilla on paljon kehitettävää 
menestystekijöidensä seuraamisessa ja mittaamisessa. Henkilöstön 
osaamisen ja työssä suoriutumisen mittaamista pidettiin haastateltavien 
keskuudessa vaikeana ja osin jopa kiusallisena, minkä seurauksena 
osaamista ja suoriutumista ei usein seurata järjestelmällisesti.  

Arkkitehtitoimistoissa on matalat hierarkiat, ja arkkitehtien 
kulttuuriin kuuluu tasa-arvoisuus ja yhdessä tekeminen1. Kulttuuriin 
kuuluu myös avoimuus ja tunne siitä, että ollaan yhtä porukkaa.2 Tätä 
yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ei haluta häiritä. 

Henkilökunnan osaamisen seuraaminen perustuu monissa 
toimistoissa henkilökohtaiseen kontaktiin ja siihen, että annetaan 
työntekijöille vastuuta ja katsotaan, miten he suoriutuvat tehtävissään. 
Haastatteluissa mainittiin, että toimiston johtajalla tulee olla ”herkät 
tuntosarvet” ja että silmät on pidettävä auki. Pienissä toimistoissa 
osaamisen epämuodollinen seuraaminen on helpompaa, mutta 
toimistojen koon kasvaessa se käy yhä hankalammaksi. 

Oleellinen osa arkkitehdin osaamista ovat myös sosiaaliset taidot, 
jotka vaikuttavat paljon siihen, kuinka hyvin ihmiset toimivat ryhmän 
jäseninä. Työ arkkitehtitoimistossa on ryhmätyötä, jolloin siihen 
vaikuttaa ryhmädynamiikka. Alalla on hyvin erilaisia arkkitehteja, 
joista monet haluavat olla yksilöitä. Ihmisten sijoittamisessa tehtäviin 
tulee miettiä koko ryhmän taitoja ja dynamiikkaa ja luoda ryhmistä 
tasapainoisia. Tämän takia työntekijöiden taitoja ja osaamista on usein 
helpompi arvioida ryhminä.3

Monet vastaajista tunnistivat tarpeen käydä työntekijöiden kanssa 
säännöllisiä keskusteluja, joissa annetaan molemminpuolista palautetta 
ja arvioidaan osaamisen kehittymistä, koulutustarpeita ja muita työhön 
liittyviä toiveita, mutta harvassa haastatellussa toimistossa näin tehdään 
järjestelmällisesti. Usein kehityskeskusteluja ei pidetä ollenkaan, tai ne 
ovat luonteeltaan hyvin epämuodollisia. 

Yksi haastatteluissa mainittu tapa päästä irti kiusallisuuden 
tunteesta, joka helposti liittyy kehityskeskusteluihin, on tehdä niistä 
säännönmukaisia, jolloin ne ovat luonteva osa toimistossa työskentelyä. 
Silloin kummaankaan osapuolen ei tarvitse jännittää niitä tai pohtia 
mahdollisia keskusteluihin liittyviä kätkettyjä tarkoitusperiä.

1 Robert Trapp, haastattelu 2.7.2014
2 Ilkka Salminen, haastattelu 20.8.2014
3 Juho Grönholm, haastattelu 2.9.2014
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9.5 Taloudellisen toiminnan seuraaminen 
Useimmat sanoivat seuraavansa omassa toimistossaan aktiivisesti 
taloudelliseen toimintaan liittyviä tunnuslukuja kuten liikevaihtoa 
ja liikevoittoa sekä myös taiteellisesta menestyksestä kertovia 
tekijöitä kuten esiintymistä alan julkaisuissa. Lisäksi seurataan 
tilauskantaan liittyviä lukuja ja työntekijöiden käytettävissä olevaa 
aikaa. Yksinkertaisimmillaan menetelmät ovat sitä, että Excelin avulla 
suunnitellaan, kuinka paljon työtekijöillä on aikaa käytettävissään ja 
mihin projekteihin heitä on mahdollista sijoittaa. 

9.6 Asiakastyytyväisyyden mittaaminen
Osa haastatteluihin osallistuneista toimistoista mittaa järjestelmällisesti 
asiakastyytyväisyyttä. Asiakaskyselyiden perusteella saadaan tietää, mitä 
asioita asiakas pitää tärkeinä1. Asiakaskyselyiden avulla voidaan myös 
saada selville, jos asiakkaalle on jäänyt hampaankoloon joku asia, joka 
olisi voitu tehdä toisin. Arkkitehdin on myös hyvin tärkeää tiedostaa, 
mikä on mennyt hyvin.2 Siihenkin asiakaskyselyt ovat hyvä apuväline. 

Asiakkaat ovat usein kiinnostuneita arkkitehtitoimiston 
mittausinformaatiosta, ja erityisesti siitä, kuinka paljon tunteja 
arkkitehtitoimisto on käyttänyt asiakkaan projekteihin, sillä usein 
työtä tehdään tuntilaskutuksella. Asiakkaan taipumuksena on 
mitata suoritusta käytettyjen tuntien perusteella, vaikka se ei kerro 
mitään suunnittelun tehokkuudesta tai onnistumisesta. Sen sijaan 
arkkitehtitoimiston tulisi mitata ensisijaisesti omaa onnistumistaan ja 
työn laatua ja kyetä viestimään se asiakkaalle sellaisella tavalla, jonka 
asiakas ymmärtää3.

1 Lasse Vahtera 9.9.2014
2 Ilkka Salminen, haastattelu 20.8.2014
3 Kalle Soini, haastattelu 5.8.2014
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10 JOHTOPÄÄTÖKSET

10.1 Keskeiset tutkimustulokset
Tutkimuksessa pyrittiin vastaamaan tutkimusongelmien kysymyksiin, 
mitä on arkkitehtitoimiston menestys ja mitkä ovat tärkeimmät siihen 
vaikuttavat tekijät. 

Menestys 
Kirjallisuuden mukaan menestys voi olla joko subjektiivista, sisäiseen 
kokemukseen perustuvaa tunnetta menestymisestä ja tavoitteiden 
saavuttamisesta tai objektiivista, ulkoista menestystä, joka voi ilmetä 
esimerkiksi taloudellisena menestyksenä, arvostuksena tai maineena.

Diplomityötutkimukseni perusteella suomalaiset arkkitehdit 
mieltävät arkkitehtitoimiston menestyksen ensisijaisesti suunnittelun 
lopputulosten menestykseksi, jota on rakennetun ympäristön ja muiden 
toteutettujen suunnitelmien menestys. Haastatteluissa arvioitiin yleisesti 
erittäin tärkeäksi, että arkkitehtitoimisto onnistuu suunnittelemaan 
toteutettuja kohteita. Lopputuloksiin liittyvää menestystä kutsutaan 
tutkimuksessa arkkitehtuurin menestykseksi ja yrityksen menestystä 
arkkitehtitoimiston menestykseksi.

Arkkitehtitoimiston menestys voidaan jakaa edelleen yksilöiden 
menestykseen ja koko toimiston menestykseen, mitkä voivat ilmetä joko 
subjektiivisena tai objektiivisena menestyksenä. Yrityksen ja yksittäisen 
arkkitehdin menestystä ei aina ole mahdollista erottaa toisistaan, sillä 
monesti toimistot henkilöityvät osakkaisiin, jotka myös usein toimivat 
toimiston johtajina ja projektien pääsuunnittelijoina.  

Arkkitehtitoimiston menestystä voidaan edelleen arvioida 
erilaisilla kriteereillä, joista yleisimmät ovat taiteellinen menestys 
ja taloudellinen menestys. Haastateltujen arkkitehtien mukaan 
arkkitehtitoimiston on tärkeää olla sekä taloudellisesti että taiteellisesti 
menestynyt, sillä taloudellinen menestys takaa toiminnan jatkuvuuden 
ja työyhteisön hyvinvoinnin. Taiteellinen menestys koettiin kuitenkin 
haastateltavien keskuudessa huomattavamman paljon henkilökohtaisesti 
merkityksellisemmäksi kuin taloudellinen menestys.
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Toimialan ja toimintaympäristön muutokset
Tutkimuksessa selvitettiin myös, mitkä ovat olleet pääpiirteissään 
suurimmat arkkitehtisuunnittelun toimialan ja toimintaympäristön 
muutokset viime aikoina ja mitä haasteita ne asettavat 
arkkitehtitoimistojen toiminnalle. 

Suurimpia arkkitehtisuunnittelun alaan kohdistuneita muutoksia 
viime vuosina ovat olleet muun muassa projektien koon kasvu, 
nopeutunut projektisykli, lakisääteisten velvollisuuksien ja vastuun 
lisääntyminen sekä tarve entistä vaativammalle erityisosaamiselle. 
Tämän seurauksena myös toimistojen koot ovat kasvaneet. 

Yleistyvät referenssivaatimukset hankintamenettelyissä ovat 
samaan aikaan vaikeuttaneet pienten toimistojen toimintaa. On 
odotettavissa, että kilpailu toimeksiannoista kiristyy tulevaisuudessa 
entisestään, mikä luo sekä pienille että suurille arkkitehtitoimistoille 
paineita kehittää omaa liiketoimintaosaamistaan. 

Arkkitehtitoimiston tärkeimmät menestystekijät
Haastattelujen perusteella arkkitehtitoimistojen tärkeimmiksi koetut 
menestystekijät ovat pitkälle samoja kuin kirjallisuudessa esitetyt 
asiantuntijaorganisaatioiden yleisimmät menestystekijät.  

Kuten muissakin asiantuntijaorganisaatioissa, myös suurin osa 
arkkitehtitoimiston keskeisimmistä menestystekijöistä voidaan johtaa 
aineettomiin resursseihin ja ennen kaikkea henkilöstöön. Haastattelujen 
perusteella arkkitehtitoimistojen tärkeimmät resurssit ovat:

           - Henkilöstön kyvyt, taidot ja osaaminen
           - Referenssit
           - Yrityksen maine ja uskottavuus
           - Arvot, kulttuuri ja työilmapiiri
           - Dokumentoimaton ja hiljainen tieto
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Menestystekijöiden suhde toisiinsa 
Tärkeimmät arkkitehtitoimiston menestystekijät liittyvät tavalla 
tai toisella toisiinsa, ja niiden välillä vallitsee syy–seuraussuhteita. 
Arkkitehtitoimiston menestys kumpuaa henkilöstöstä ja kyvyistä, 
taidoista ja osaamisesta, mutta myös arvoista ja asenteista.   

Arkkitehtitoimiston kulttuuri, johon sisältyy organisaation 
jaetut arvot ja tavoitteet, mahdollistaa yhteistyön syntymisen ja 
arkkitehtitoimiston resursseihin liittyvien menestystekijöiden 
hyödyntämisen. Suurin osa henkilöstön osaamisesta on sitoutunut 
hiljaiseen tietoon ja dokumentoimattomiin toimintatapoihin, joiden 
hyödyntämiseksi ihmiset tulee saada jakamaan tietoa keskenään. 

Yhteistyökyky mahdollistaa luottamuksen syntymisen asiakkaan 
kanssa ja sitä kautta kumppanuussuhteen syntymisen. Edellytyksenä 
luottamuksen syntymiselle on arkkitehdin vahva ammatillinen 
rehellisyys ja tinkimättömyys, mikä mahdollistaa omien arvojen 
mukaan toimimisen. 

Asiakkaan luottamus on voitava ansaita jatkuvasti uudelleen 
yllättämällä asiakas korkealuokkaisilla tuotoksilla ja palvelulla, joista 
asiakas kokee hyötyvänsä. Jotta arkkitehti onnistuisi tässä ja voisi luoda 
omasta toiminnastaan kestävää liiketoimintaa, tulisi tämän ymmärtää 
toimintaympäristön ja koko arvoketjun liiketoiminnan logiikka sekä 
oma ansaintalogiikkansa.

Tärkeimmiksi arvioidut arkkitehtitoimiston menestystekijät ovat:

           - Luottamus asiakassuhteissa ja toimiston sisällä sekä myös 
 kollegoiden ja muiden sidosryhmien kanssa toimimisessa.

           - Intohimo arkkitehtuurin tekemiseen.

           - Ammatillinen rehellisyys ja tinkimättömyys eli kyky toimia 
 rohkeasti omien arvojensa mukaan.

           - Tuotoksen laatu eli korkealuokkaiset suunnittelutuotteet ja   
 palvelut.

           - Kyky hyödyntää ja kehittää resursseja omassa toiminnassa  
 työyhteisön sisäisen kulttuurin ja yhteistyön avulla.



95

10.2 Jatkotutkimuskohteet
Tässä diplomityössä on pyritty luomaan kokonaiskuva siitä, mitä on 
arkkitehtitoimiston menestyksellä voidaan tarkoittaa ja mitkä asiat 
siihen vaikuttavat. Tarkastelutapa on ollut kokonaisvaltainen, jolloin 
yksittäisiin osa-alueisiin ei ole perehdytty syvällisesti. Mahdollisia 
jatkotutkimuskohteita voivatkin olla arkkitehtitoimistojen resursseihin 
ja menestystekijöihin yksityiskohtaisemmalla tasolla pureutuva 
jatkotutkimus tai yksilötason menestyksen tutkiminen. 
 
Arkkitehtitoimiston resurssien jatkotutkimus
Tässä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, mitkä ovat arkkitehti-
toimiston keskeiset resurssit. Henkilökunnan osaamisen, kykyjen ja 
taitojen tarkemman selvittämisen lisäksi myös arkkitehtitoimiston 
rakenneresursseissa on paljon mahdollisuuksia jatkotutkimukselle. Yksi 
mahdollinen aihe sen selvittäminen, minkälaisia rakenneresurssien 
tulee olla ja miten ne kannattaa järjestää, jotta ne tukevat parhaiten 
työntekoa. Aiheeseen sisältyy arkkitehtitoimiston tehokkaiden 
prosessien ja työtapojen tutkiminen. 

Menestystekijöiden mittausjärjestelmän kehittäminen
Yksi jatkotutkimuksen kohde voi olla sellaisen seurantajärjestelmän 
tai mittariston kehittäminen, minkä avulla arkkitehtitoimistot 
voisivat mitata menestystekijöidensä suorituskykyä. Valittavien 
mittareiden ja mittauksen kohteiden tulee olla sellaisia, että saatavasta 
mittausinformaatiosta on hyötyä yrityksen toiminnan kehittämisessä.

Arkkitehtitoimiston työntekijöiden menestyksen tutkiminen
Tämä diplomityö tehtiin ensisijaisesti arkkitehtitoimistojen 
näkökulmasta ja haastatellut edustivat pääosin arkkitehtitoimistojen 
omistajia ja johtajia. Mielenkiintoinen jatkotutkimuskohde olisi 
arkkitehtitoimistojen työntekijöiden menestyksen tutkiminen, eli 
mitkä asiat vaikuttavat arkkitehtitoimistojen työntekijöiden tunteeseen 
työssä menestymisestä, kuten esimerkiksi mikä vaikutus työstä 
saadulla tunnustuksella on työntekijöihin? Aiheeseen liitty myös, 
mitä mahdollisuuksia arkkitehtitoimiston työntekijöillä on urallaan 
etenemiselle.
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HAASTATTELUKYSYMYKSET

#1 Arkkitehtitoimiston menestys
           – Mitä tarkoitetaan, kun puhutaan arkkitehtitoimiston  
 menestyksestä?
           – Mitä arvoja ja tavoitteita menestykseen liittyy?
           – Mitä yhteiskunnallista merkitystä arkkitehtitoimistojen  
 menestyksellä on?

#2 Toimiala ja toimintaympäristö
           – Mitkä ovat olleet viime aikojen suurimmat muutokset 
 arkkitehtisuunnittelun toimialalla ja toimintaympäristössä ja 
 mitkä ovat keskeisimmät tekijät muutosten taustalla?
           – Mitkä ovat suomalaisten arkkitehtitoimistojen suurimmat 
 haasteet ja mahdollisuudet?

#3 Erikoistuminen ja kilpailustrategia
           – Onko suomalaisten arkkitehtien ja arkkitehtitoimistojen  
 tärkeää toimia laaja-alaisesti?
           – Kuinka pitkälle toimistojen on mahdollista erikoistua 
 Suomessa?
           – Mitä ongelmia erikoistumiseen liittyy?

#4 Menestystekijät
           – Mitkä ovat tärkeimmät arkkitehtitoimiston kilpailukykyyn 
 vaikuttavat tekijät?
           – Seurataanko niitä yrityksessänne ja näettekö sille tarvetta?
 
#5 Tulevaisuus
           – Minkälaisena näette arkkitehtisuunnittelun tulevaisuuden 
 Suomessa?
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